
POM.Ocv 0POLEC>~~BJ 
ul. M. Reja 2A, teL/fax 077 483 59 49 

47-224 KEJ)ZIERZYN-KOZLE , 

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
W post.,powaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt.8 Prawa zam6wien publicznych (Oz. U. z 20 I Or. Nr 113, 
poz.759 z porn. zm.) oraz wewn.,trzne uregulowania organizacyjne 

na: 

DOSTAW~ PRZYPRA W SYPKICH I W PLYNIE ORAZ ZIOL 
DO PLACOWEK MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 

W KF;DZIERZYNIE-KOZLU W 2012 ROKU. 

Jt. Nazwa oraz adres zamawiaj11cego 
(nazwa zadania) 

Zam~wiajl!CY- Miej.ski Osrodek Pomocy Spolecznej, ul. M. Reja 2A, 47-224 K.,dzierzyn-Kazle 
Odbwrca- Dam Dz~ennego Pabytu nr 2, ul. Piramawicza 27 47-200 Kl'dzierzyn-Kazle 

Dam Dzrennega Pobytu nr 3, ul. Grabskiega 6 47-223 Kl'dzierzyn-Kazle 
Dam Dziennego Pabytu nr 4, ul. K. Wielkiego 6 47-232 Kl'dzierzyn-Kozle 

. Dam Dziennega Pabytu nr 5, ul. Kasciuszki 43A 47-224 Kl'dzierzyn-Kazle 
Godzmy pracy zamawiajl!cega: paniedzialek- pil!tek 7:15 - 15:15, tel./fax. 077 483-59- 49 

Zaprasza do zlo:i:enia afert cenowych na: 
Dostawr przypraw sypkich i w plynie oraz ziol 

do placowek Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krdzierzynie-Kozlu w 2013 roku. 

J2. Opis przedmiotu zamowienia 

I. Szczeg6lawy apis przedmiatu zam6wienia: 
. Sukcesywna dostawa przypraw sypkich i w plynie oraz zi61 wyszczeg6lnionych w farmularzu asartymentowo

cenowym, stanawi~tcym zal~tcznik nr I niniejszego !WUZ. 
2. Wyzej wymieniane produkty majll bye zgodne z obawi~tzuj~tcymi normami, przywazone w przeznaczonych do 

tego opakowaniach. · 
3. Srodek transpartu musi adpowiada6 warunkom sanitamym oraz przepisom HACCP. 
4. Podana na formularzu asartymentowo-cenowym ilosc asortymentu jest szacunkowa i moze ulec zmianie. z 

tego tytulu Wykonawcy nie bl'd~t przyslugiwaly zadne roszczenia wobec Zamawiaj~tcego. 
5. Projekt umowy stanowi zal~tcznik nr 2 do niniejszej JWUZ 
6. Termin wykonania zam6wienia- od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 
7. Wykonawca zapewnia dostawl' przedmiotu zam6wienia wraz z rozladunkiem do wymienionych w pkt. 

odbiorc.6w, bez dodatkowych koszt6w dowozu. 

8. Ceny podanew formi.Jlarzu nie mog~t ulec zmianie w okresie trwania umowy. 
9. Wykonawca zwi~tzany jest ofeftll30 .dni . 
. I 0. Biegterminu zwi~tzania ofert~t rozpoczyna sil' wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

3. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie majq dostarczyc wykonawcy 
I potwierdzenia suelnienia warunkow udzialu w posteuowaniu. 

I. ZamawiajllCY .wymaga, by kl!Zdaoferta zawierala wypelniony i padpisany przez Wykoilawcl': 
- formularz asortymentowo-cenowy- wz6r formularza stanowi zal~tcznik nr I do niniejszej IWUZ 
~ projekt umowy- stanowi zal~tcznik nr 2 do niniejszej IWUZ. 

2. Post.,powanie. prowadzane jest w jl'zyku polskim. 
. . 

w celu 

4. Informac:ja o. sposobie · porozumiewania sir zamawiajqcego z wykonawcami oraz przekazywania 
oSwiadczen i. dokumentow. · 

I. Wykanawca moze zwr6cic sil' do Zamawiaj~tcega a wyjasnienie istatnych warunk6w udzielenia zam6wienia. 
2: Os<ib'l. uprawnion'l. do kontaktowania sil' z Wykonawcami i udzielania wyjasnien datycz~tcych posl\'powania w 

sprawach proceduritlnych i merytorycznychjest pani Anita lwanska, tel./fax. (77) 483-78-79 wew. 45. 

J6. Miejsce itermin skladania oraz otwarcia ofert 

1. Ofertl' cenaw~t w formie pisemnej nalezy zlazyc w siedzibie Zamawiaj~tcega: 
Miejski OsrodekPamacy Spolecznej, ul. M. Reja 2a, 47-224 K<;<dzierzyn-Kazle 
w tehninie do dnia 27.11.2011 roku do godziny 14:00. 
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Zamawiaj'lCY dopuszcza skladanie ofert faksem pod nr. 77/483-59-491ub e-mailem na adres mops@mops-kkozle.pl 
Oferty skladane faksem lub mailem nale:l;y niezwlocznie potwierdzic w fonnie pisemnej. 

2. . Zamawiaj~cy dokona rozpatrzenia ofert niezwlocznie po uplywie terminu w pkt. 6.1. 

\ 7. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Na. formularzu _asorty~e_ntowo-ceno~ (Z~!tcznik nr 1 do IWUZ) nalezy przedstawic ceny 
asort~mentu wyszczegolmonego w tabeh, przehczone odpowiednio na podan!t gramatur« towar6w (tj 
lOG 1 ~OOML) i opakowania w jakich bc;edzie przywozony towar oraz wartosc przedmiotu zam6wieni~ 
brutto 1 netto, a takze procentowo stawkc;e podatku VAT. 

2. Warto_sc cenOW!t nalezy wpisac w polskich zlotych z precyzj!t do dw6ch miejsc po przecinku oraz 
slowme. 

3. Cena zawierac rna wszystkie koszty przedmiotu zam6wienia. 

\8. Kryteria oceny ofert 

Zamawiaj!tCY bc;edzie sic;e kierowal nastc;epuj~cymi kryteriami: CENA- 100%. 

\9. Informacja o rozliczeniach mirdzy zamawiaj~tcym i wykonawc~t 
Rozliczenie nast~i po wykonaniu przedmiotu zam6wienia na podstawie faktury VAT w terminie do 
14 dni od dnia jej otrzymania. 

10. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu 
zawat:dlt umowy w sprawie zamc'iwienia nublicznego 

. . 

1. 0 .wybor~e oferty cenowej Zamawiaj~cy zawiadorrii niezwloczhie wykonawc6w, kt6rzy ubiegali sic;e o 
· ·· · ®zielenie zam6wienia. 

2. Zamawiajilccy zawrze umowc;e niezwlocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty; 
3: Je:zeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyli sic;e od zawarcia umowy, Zamawiaj!jey wybierze 

ofe~ najkorzysthiejSZll_ sposr6d pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
4. Zamawiaj~cy przekazuje projekt umowy (zal~cznik nr 2 do IWUZ), okreslaj!jeej warunki wykonania 

zam6Wienia. Zamawiaj~cy bc;edzie z~dal, aby umowa zostala zawarta i zrealizowana na warunkach 
okresloilychw tyni projekci<.,;; · 

5. Do prowadzonego post«powahia hie przysluguj~ wykonawcom srodki ochrony prawnej (odwolahie, 
skafga} okreslone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zam6wien publicznych. 

6.- Niniejsze postc;epowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnc;etrznych uregulowaniach 

organizacyjnych bez zastosowania obowi'tlujBc_cych w innych wypadkach, przepis6w ustawy Prawa 
zamowien pllblicmych poza art.4 pkt.8. . 

ln. Zalijczniki do IWUZ 

1. Forhiufarz ceriowo"ofertowy 
2. Projekt:umowy · 

ZATWIERDZAM 

K'<dzierzyn-Koile, dhia 12.11.2012r. 
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Za!q_cznik nr 1 do IWUZ 

Piecz~c f1rmowa Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY 
dotyczy: Dostawy przypraw sypkich i w plynie oraz ziol do placowek Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w 

Kfdzierzynie-Kozlu w 2013 roku. 
1. Przedmiot zam6wienia: 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY: 
CENA CENA WARTOSC Opak Nazwa JEDNOSTKOWA 

JEDNOSTKOW NETTO prod** 
L.p. j.m. 

BRUTTO 
WARTOSC ANETIO ILOSC 

STAWKA ZA lOG/IOOML ZA IOG/IOOML 
VAT% PRODUKTU• BRUTTO PRODUKTU• 

I CYNAMON lOg 330 

CZOSNEK 
2 GRANULOWANY lOg 1760 

3 BAZYLIA SUSZONA lOg 880 

4 KMINEK lOg 1276 

. s· PRZYPRA WA DO RYB . lOg 2024 

PIETRUSZKA ·. 

6 SUSZONA JOg 17 
.. 

7 ZIELE ANGIELSKIE lOg 1439 

PRZYPRA W A DO 
8 DROBIU lOg 2860 

9 LISC LAUROWY lOg 781 

PRZYPRA WA DO ZUP 
10 SYPKA ]Qg 19580 

PRZYPRA W A DO ZUP 
II WPLYNIE lOOm! 16841 

PIEPRZ MIELONY · 
12 ROZNE RODZAJE lOg 11682 

13 MAJERANEK [Qg 2563 

14 OREGANO 10" 770 
PRZYPRA WA DO 
SALATEK·SOS W 

15 PROSZKU 10!! 3287 

PRZYP. DO ZUP I 
16 SOSOW-BULION 101! 792 

ZIOLA. 
17 PROWANSACSKIE 101! 939 

PRZYPRA WA DO 
18 BIGOSU JOg 138 

PRZYPRA W A DO 
I 0~~; 2549 19 PIECZENI 

I 



I PRZYPRAWA DO 
4620 

138 

440 

220 

3300 

6644 

RAZEM: 

• nale~ podac cen~ jednostkow~ za towar przeliczony na gramalurf tOg produktu sypkiego i tOOml produktu 
w ply01e 

•• nale:iy-,p~daC. gramatury opakowan w jakich bfdzie dostarczany dany produkt 

2. Oferujemy w/w przedmiot zamowienia zgodnie z Istotnyrni Warunkarni Udzielenia Zamowienia: 

_;.~ cen~ brutto: ---:----------· ....................................... zlotych 

slownie: --------------·------·--------·-----·-·--------------------'--------------------------·----·----------------•----·----- ----·--·-----------·--------------· zlotych 

.. st'lwka VAT ............... % 

cena netto: ..................................................... zlotych 

slownie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· zlotych 

3. Termin gwarancji wynosi: ............................ po ka2:dorazowej dostawie czc<sciowej liczllc od daty odbioru 
: fowaru. 

4, Przedmiot zamowienia wykonam po podpisaniu umowy, w terrninie okre§lonym w IWUZ. 
5. Oswiadczam, i:i: uwazam si.,; za ~zan ego/ 'l z t'l ofert'l w okresie podanym w IWUZ. 
6. Oswiadczam, ze zapoznalem/ am si.,; z posmnowieniarni zawartyrni w projekcie umowy 

i zobowi'lzuj.,; si.,;, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terrninie 
wy~naczonym przez Zam.awiaj'lcego. 

pieczr;;C i podpis Wykonawcy 
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Zalq_cznik nr 2 do IWUZ 
PROJEKT UMOWY 

0 WYKONANIE DOSTAW 

Zawarta w. dniu .... : ...... : ...... ·: ...... :. roku "! K~dzierzynie-Kozlu pomi~dzy Miejskim Osrodkiem Pomocy 
SpoteczneJ w Kt<dz1erzyme-Kozlu maJl\.Cym s1edz1b(( w K((dzierzynie-Kozlu przy ul M Re)a 2A. kod 47 224 
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora- Danut'< Ceglarek, zwanym dalej Zamawi~j~~~m ' - ' 

a ·········································································· 
podaC pelnft nazw~ Wyk~~~~~~ ....•................. · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

z siedzibq_ w 
························································································································································· 

zarejestrowanym w .................................................................................... pod Nr 
podaC miejsce zarejestrowania dzialalnoSci Zamawi~<teego ·.'.' • · ·' · · · · ·' · · · · · · ··•··· ., 

Regon .................................................................. ,NIP .................................................................... 
reprezentowanq_ przez: 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·i~i~ ·i ·~~i·s·k~'W~k~~~~~~ ............................... · · · · · · · · ... - wlaSciciela* ................................................. , 

zamieszkala(y) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ ~~~~-~~·i~~~~-i~·w~k~~~~~~ ............................ · .-. · · · · · · · · · ~ · · · · · ~ ·-· · · ··· .- .. ~ ........... .. 
zwanym dalej Wykonawc~t. 
W oparciu o przeprowadzone poste;:powanie w trybiezapytania ofertowego nr DK.241.08.2012.ZO 
rozstrzygni~tego w dniu ........................... roku zostala zawarta umowa o nast~<pujq_cej tresci: 

. .. . .. . .. § 1. . 
I:-Na. ptJdstllWie Istotnych Warun!OwUdzielenia ZamJwienia oraz zlozonej w poste;:powaniu oferty Odbiorca zleca, 
. a Dostawca przyjmuje do wykonania: 

Dilstawa przypraw sypkich i w plynie oraz zit)! do placowek Miejskiego OSrodkil Pomocy Spolet:znej 
w K~dzierzynie-Kozlu w 2013 roku. 

2. Wykernanie zadania obejmuje sukcesywnq_ dostawe;: przypraw sypkich i w plynie oraz zill do pla«'Mek 
1\{iejskiegoOsrodka Pomocy Spolecznej w Ke;:dzierzynie-Kozlu. 

3. Szczeg'iowy opis przedmiotu zamJwienia: 

a) przyprawy sypkie i w plynie oraz ziola w oryginalnych opakowaniach wyszczegmione w formularzu 
· ·asortymentowo"cenowym, stanowi~cym integralnq_ cze;:sc niniejszej umowy 

b} · kazae opakowaitie musi miec oryginalne oznakowanie z nazwq_ przyprawy oraz terminem przydatnosci do 
spozycia 

.. c)" podaiia l!o~i\ asortymentujesi siacurik.owa i moze ulec zmianie w ramach wario~d nominalnej umowy, . 
okreslonej w§4ust.l. Z tego tytulu Wykonawcy nie be;:d~przyslugiwaly i:adne roszczenia wobec 

· · · Zamawiaj~cego. 

4. -Dostawa w/w przypraw odbywac si~< b~<dzie w zalei:nosci od zloi:onego zapotrzebowania, o kfiym mowa 
w:pkt.:6,•dp: · · 

a} l)omu Dziennego Pobytu nr 2 ,,Magnolia", ul. Piramowicza 27, 4 7-200 Kc,edzi~rzyn-Kozle 
w godz. 8:00 do 9:00 

b) Domu Dziennego Pobytu nr 3 ,Radosc", ul. Grabskiego 6, 47-223 Ke;:dzierzyn- Kozle 
wgodz. 7:00 do 8:00 

c)Domu Dziennego Pobytu nr 4 ,Wrzos", ul. K. Wielkiego 6, 47-232 K~<dzierzyn- Kozle 
wgodz. 6:00 do 8:00 

, .d)J:;Joniu Dziennego.Pobytu nr 5 ,Nasz Dom", ul. Kosciuszki 43 A, K~<dzierzyn- Kozle 
. : w godi;; 7:00 do 8:00 · 

5. Wykonawca zapewniadostawe;: przedmiotu zamJwienia z dowozem i rozladunkiem w miejscu wskazanym 
· . przez Zamawi;~jl'tcego. 
6. Do~tawa.odbyw:!IP si~e b~edzie zgodnie z z!un'wieniami cz~esciowymi skladanymi telefonicznie z dwu dniowym 

wyprzedzeniem przez pracownikJw Dom'Jw Dziennego Pobytu. 

,. ,;:. ,·, 



7. Przed odbiorem towaru pracownik intendent-magazynier Domu Dziennego Pobytu w obecnosci Wykonawcy 
sprawdza jakosc towaru oraz przydatnosc do spo:i:ycia. 

. §1 
1. Do're~liz~cji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontakt6w z WykonaWCl\, ze strony Zamawiaj~cego 
ustanawta s1~: 
- DDPS ,Nasz Dom"- Pani Jolanta K~dziora -tel. (077) 481 _ 18 _ 80 
- DDP3 ,Radosc" - Pani Sylwia Dyjas -tel. (077) 481 _ 38 _ 64 
- DDP2 ,Magnolia" - Pani Malgorzata Raubo -tel. (077) 482 - 32 - 73 
-DDP4,Wrzos" -PaniJolantaZbroiiJ.ska -te\.(077)472-31-18 

2. Wykonawca do kontakt6w z Zamawiajljeym ustanawia: .................................... -tel. . 
···················· 

§ 3. 
I: W prz~adku, g~y "'_'ykon~wca b~dzi~ realizow~l dostawy obj~te niniejsz1t umow1t bez nale:i:ytej starannosci, 
mezgodme z obo~JljZUJ1tCYml przepJsamJ, normam1 technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, ZamawJaJ1tCY rna prawo: · 
a) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania dostaw, 
b) odst1tPi6 od umowy w calosci lub w cz~sci z winy Wykonawcy, 
c) powie~zyc poprawienie lub wykonanie dostaw obj~tych umow1t innym podmiotom na koszt Wykonawcy. 
d) potr!tcu: z wynagrodzenia Wykonawcy nale:i:nosci z tytulu kar umownych. 
2. Wykonawca przedmiot zam6Wienia b~dzie realizowal bez powierzania wykonania osobom trzecim. 

. . §~ 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wiehia okreslonego w § 1 ustala si~, w oparciu o 
zlo:i:on1t ofert~, w formie wynagrodzenia brutto ( wraz z nale:i:nym podatkiem od towar6w i uslug VAT) na kwot<; 
maksymalnie do: 
.... ,.;,;, ............ , ................ zl (slownie: ..................... , ............................................ ./100) 
2. WysokosCwynagrodzeniaWykonawcy nie mo:i:e przekraczac wysokosci zgromadzonych przez 

Zamawiilj1tcego srodk6w, przeznaczonych do realizacji zam6wienia. 
W przypadku zmniejszenia w/w srodk6w Zamawiaj1tcemu slu:i:y prawo zmniejszenia zam6wienia adekwatnie 
do· przyznanych srodk6w lub odst1tPienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji okreslonych w § 7 pkt. 2.1. 

3. W razie gdyby pozyskanie przez Zan~awiajll:cego tych srodk6w zostalo przesuni~te w czasie moze on wysta,pic 
do Wykonawcy z propozycj~ stosownego przesuni~cia tych termin6w. W razie nie uzgodnienia w okresie I 
miesi1tea przez strony· takiego przesuni~cia, Zamawiaj~teemu przyslugiwac bf~Jdzie prawo odst1tPienia od umowy 

· liezponoszenia konsekwencji okreslonych w § 7 ust. 2.1. 
4. Wykonawca mo:i:e :i:~tdac wyl~tcznie wynagrodzenia nale:i:nego z tytulu faktycznego wykonania czl(sci umowy. 
5. Ceny podane przezWykonawcl(w ofercie nie mog~t ulec zmianie w okresie obowiljZywania umowy. 
6. Wykonawca nie mo:i:e bez zgody Zamawiaj~tcemu dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

§ 5. 
I . Rozliczenie nast..,powac b'l'dzie kai:dorazowo po wykonaniu dostaw uj..,tych na poszczeg6lnych fakturach, po 

zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Miejskiego Osrodka pomocy Spolecznej w K<;dzierzynie-Kozlu. 
2. faktury nale:i:y dostarczyc przy dostawie kai:dego zam6wienia CZ1tstkowego. 
3. Zit'plata za czf;:scioWe. wykonanie dostaw nast1tPi do 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. . 
Zamawiaj1tCY informuje, :i:e faktury za realizacj~ przedmiotu umowy nale:i:y wystawiac na: 

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej ul. Reja 2A 47-224 K~edzierzyn-KoZle 
REGON 004501207 NIP 749-12-98-052 

§ 6. 
Do nale:i:ytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalaj1t nastf;:pUj1tce warunki szczeg61owe: 
I .. Qbo:Wiaiki Wykonawcy: 
1: L · . WykohaWca zapewni wykonanie przedmiotu ·umowy z na\e:i:yt!l starannoscil\, zgodnie 

i obowiljZUj!lcymi przepisami, normami·technicznymi, standardami, etyk1tzawodow1t oraz 
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postanowieniami umowy. 
1.2. Uprzedzi pisemnie Zamawiaj~cego o kazdej moz1iwosci op6znienia dostaw. 

§ 7. 
Strony ustanawiaj~ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie warunk6w umowy w formie 
kar umownych: 
l.Wykonawca zaolaci Zamawiajacemu kare umowna na1iczana od wynagrodzenia okreslonego w § 4, ust.l. 
1.1 Za odst(jpienie Zamawiaj~cego od umowy z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc Wykonawca, 

w wysokosci 10% 
1.2. Za op6znienie w dostarczeniu w terminie okreslonym umow~ przedmiotu zam6wienia, w wysokosci 0,2% za 

ka:i:dy dzien op6:lnienia. 
1.3. Za op6Znienie w przystaoieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% za ka:i:dy 

dzien op6:lnienia. 
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna naliczana od wynagrodzenia okreslonego w § 4, ust. I. 
2.1. Za odst(jpienie od umowy z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc Zamawiaj~cy w wysokosci 5%, za 
wyj~tkiem sytuacji okreslonych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 

§ 8. 
Strony ustalajq, ze termin gwarancji wynosi: ........... po ka:i:dorazowej dostawie CZ<iJSCiowej licz~c od daty 
odbioru towaru. 

§ 9. 
Wykoilawca jest zobowi!I.Zany w trybie natychmiastowym do wymiany towaru wadliwego na niewadliwy, jezeli 
wykonany przedmiot umowy rna wady zmniejszaj~ce jego wartosc lub u:i:ytecznosc ze wzgl<iJdu na eel okres1ony 
wumow1e .. 

§ 10. 
Teriuin realizacji przedmiotu umowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

. § 11. 
1. W.sptawach nie uregulowanych w tresci niniejszej umowy maj~zastosowanie przepisy Kodeksu Cywi1nego. 
2. ZIUiany ~mowy dokonuje si<iJ w formie pisemnej pod rygorehl. niewa:i:nosci. 

§ 12. 
Ewentu!tl~e spory wynikaj~ce z tresci niniejszej umowy rozstrzygac b~dzie S~td wlasciwy miejscowo dla 

Zrunawiaj ~tee go. · 
§ 13. 

Urn ow~ spotz!tdzono w dw6ch jednobrzmi!tcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 

AKCEPTUJ~ BEZ UWAG I ZASTRzEZEN 
WYKONAWCA 

Imi~ ................................. Nazwisko ..................................................... . 

P. • . d .. 
1ecz~c 1 po p1s ................................................................................ . 

* skreSliC i wpisaC wla.Sciwct n&Zw~ reprezentanta~ na)eZy wpisa6 wszystkich rePre-t:entant6w Wykonawcy uprawnionych do podpisania umowy, 
, wynikaj&.c~Ch z przepis6w prawa 
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