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Zduńska Dąbrowa  dn. 19.02.2021 r. 
 ZAPYTANIE OFERTOWE  
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:      

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

       im. Jadwigi Dziubińskiej 

Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie   realizator 

Projektu „Nauczanie Rolnicze XXI wieku – młodzi na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  XI, Działania 3.1. Kształcenie zawodowe.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną przepisy w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.).  

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych 

 
III. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowania i przeprowadzenie „Indywidualnego i grupowego 

poradnictwa psychologicznego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w roku szkolnym 

2020/2021 oraz 2021/2022”  dla 100 UP "Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start" realizowanego 

przez  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie . 

   

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień   CPV 85312320-8 usługi doradztwa,  

Cel: 

Rozwój u UP umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji i możliwości ich wykorzystania w 

poruszaniu się po rynku pracy a także zachęcanie UP do podejmowania własnych inicjatyw w zakresie 

poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach. Rozwój kwalifikacji społecznych i 

umiejętności psychologicznych. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest indywidualne doradztwo psychologiczne 

1. W indywidualnym doradztwie psychologicznym weźmie udział  w roku szkolnym 2020/2021 i 

2021/2022 - 100 UP w wymiarze 3 godziny na osobę, 

• Ilość zajęć indywidualnych 3h x 100 UP = 300 h zajęć indywidualnych, 

• Ilość zajęć grupowych 6h x 10 grup =60 h 

2. Doradztwo psychologiczne będzie prowadzone przez psychologa  w Szkolnym Punkcie Informacji i 

Kariery (SPInK-a),  w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 

3. Doradztwo psychologiczne  ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i możliwości UP i odpowiednie 

ukierunkowanie UP na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe oraz kursy zawodowe 

pomocne  w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.  

4. Psycholog  będzie opiniował potrzeby i możliwości UP niezbędne do zakwalifikowania ich do 

odpowiedniej formy wsparcia czyli na zajęcia dodatkowe z przedmiotów  zawodowych oraz kursy 

specjalistyczne,  

5. UP otrzyma  wsparcie w postaci konsultacji, z których psycholog  sporządzi na zakończenie raport,  
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2. Grupowe  doradztwo psychologiczne 
 

1. Grupowe doradztwo psychologiczne będzie miało na celu przybliżenie zagadnień z zakresu 
autoprezentacji oraz  zasady dress codu. 

2. Współorganizowanie razem z doradcą zawodowym spotkań z pracodawcami z branży rolniczej celem 
przybliżenia pracy w poszczególnych zawodach kształconych w szkole. 

3. Wymagań pracodawców w stosunku do potencjalnego pracownika 
 

V. GRUPA DOCELOWA:  

To uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie , w ilości 100 UP z klas II-IV, kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, 

technik architektury krajobrazu. Całość grupy docelowej stanowią osoby uczące się (w rozumieniu 

kodeksu cywilnego na terenie woj. łódzkiego 

 

VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować program szkolenia zajęć indywidualnych. 

Program zajęć indywidualnych  który powinien znaleźć się w karcie wsparcia psychologicznego  i powinien 

obejmować zagadnienia z zakresu:  

1. Diagnoza zainteresowań zawodowych ucznia . Wypełnianie Inwentarza Zainteresowań oraz 

poznanie indywidualnych planów dotyczących przyszłości zawodowej UP 

2. Analiza wyników uzyskanych przez UP w Inwentarzu Zainteresowań oraz dyskusja na temat 

ich zgodności z indywidualnymi planami.  Pomoc w identyfikacji posiadanych  już 

kompetencji oraz  próba odkrycia indywidualnego potencjału zawodowego. Możliwe 

skorzystanie za zgodą UP z kart pracy ułatwiających samopoznanie. 

3. Rozmowa psychologiczna wspólna próba odkrywaniu lub identyfikacji indywidualnych 

talentów .Skupienie się na istniejących lub  mogących pojawić się czynnikach sprzyjających 

rozwojowi obranej ścieżki kariery zawodowej, Rozmowa dotycząca indywidualnych obawach , 

trudności czy ograniczeń mogących utrudnić lub uniemożliwić realizację planów zawodowych. 

Wspieranie indywidualnej inicjatywy zawodowej oraz motywowanie do aktywnego 

podejmowania działań ukierunkowanych na samorozwój. 

4. W ramach zajęć grupowych - zagadnienia z zakresu autoprezentacji i zasady dress codu, 

prowadzone metodami aktywnymi a także spotkań grupowych młodzieży z pracodawcami celem 

prezentacji zawodów sektora rolniczego. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację: 

Zajęcia indywidualne  

1. Kartę wsparcia psychologicznego,  

2. Scenariusz indywidualnych konsultacji,  

3. Podpisać kontrakt z UP,  

4. Wystawić opinię o kwalifikowalności na kursy i zajęcia dodatkowe UP, 

5. Miesięczną kartę czasu pracy. 

6. Dziennik zajęć grupowych – dla zajęć grupowych 

. 

VII. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: marzec 2021 do 30 czerwiec 2022. Termin 

realizacji zajęć może ulec wydłużeniu w przypadku dodatkowej rekrutacji UP lub wydłużenia realizacji 

projektu spowodowany np. pandemią .  
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VIII. PLANOWANE MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny.  

 
IX. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

X. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE w przypadku nie możliwości 

wyłonienia wykonawcy. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe 

o takiej samej wartości punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą 

punktację w zakresie doświadczenia.  

 
XI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapewnić: salę do prowadzenia 
doradztwa indywidualnego i grupowego, 

2. Zamawiający zapewni wykonawcy  materiały biurowe i sprzęt komputerowy,  

3. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach (np. spowodowanych pandemią) dopuszcza prowadzenia 
doradztwa psychologicznego w formie kształcenia na odległość za pomocą komunikatorów. 
 

XII.  OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA  

W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie 

w celu właściwej realizacji projektu zamawiający  zastrzega sobie możliwość dokonania pewnych zmian w 

drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:  

1. harmonogramu realizacji umowy,  

2. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  

3. ostatecznej ilości uczestników,  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć oraz zwiększenia grupy UP, z 

przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 
XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. Uprawnienia – oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia 
usługi obejmującej przedmiot zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania  zamówienia.  

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: oferent powinien dysponować co najmniej 1 osobą 
posiadającą kwalifikacje psychologiczne oraz co najmniej 1 rok pracy w zawodzie. 

3. Wiedza i doświadczenie – oferent powinien posiadać minimum 1 roczne doświadczenie w zakresie 
prowadzenia poradnictwa psychologicznego w pracy z młodzieżą szkolną lub uczestniczył w 
projektach unijnych prowadząc doradztwo psychologiczne lub pracował w ośrodkach kariery 
zawodowej na stanowisku psychologa. Spełnienie warunku co najmniej 1 roku doświadczenia 
Oferent potwierdza podpisem na formularzu ofertowym. 

4. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym 
do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem możliwości przybycia na miejsce realizacji 
zamówienia w ramach swoich możliwości i świadczenia usług zgodnie z harmonogramem. 

5. Sytuacja ekonomiczna – oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia 

6. Oferenci zobligowani są do złożenia w określonym w zapytaniu terminie, wypełnionego Formularza 

Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 oraz  Załącznika nr 2. 
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XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
XV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert:  

a. Cena za 1 godzinę doradztwa indywidualnego i grupowego 100% = 100 punktów  

 

a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:   

 

Cena oferty najtańszej   

------------------------------- x 100 = liczba punktów   

Cena oferty badanej   

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.  

 
2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

oraz jeżeli złożona oferta zostanie uznana za spełniającą warunki.  

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości 

punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą punktację w zakresie 

doświadczenia. 

4. Na podstawie zaoferowanej ceny zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców.  

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy,  

6. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie podpisanego oświadczenia przez 

Wykonawcę o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, stanowiące Załącznik nr 2 do 

Zapytania Ofertowego 

7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

 
XVI. ODRZUCENIE OFERTY  

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

1. Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 
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2. Złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;  

3. Przedstawi nieprawdziwe informacje; 

4. Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco 

niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności 

jest niższa o 30% od wartości przewidzianej we wniosku. 

 
XVII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga od oferenta wniesienia wadium. 
 

XVIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY  

1. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania: 

2. W ofercie należy podać:  kwotę jednostkową brutto za jedną godzinę zajęć oraz przeliczyć na 

wszystkie zaplanowane godziny. 

3. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. Inaczej złożone oferty nie będą uznawane.  

4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony 

oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę. 

5. Oferta powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres szkoły. 

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

7. Brak odpowiedzi zamawiającego na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który zaproponował  kolejną cenę 

za godzinę zajęć.  

10. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym. Osoba 

do kontaktu: Stanisław Kosmowski nr tel.: 602882994; e-mail: stankos61@wp.pl 

 

XIX. MIEJSCE SKŁĄDANIA OFERT: 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej,  

Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

Dopisek: „Oferta na doradztwo psychologiczne” 

 

XX. Termin składania ofert do 26.02.2021 r do godz.15.30 

 

XXI. Termin rozpatrzenia ofert 26.02.2021 r. godz. 16.00 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest: 

      Stanisław Kosmowski tel. 46 838 74 95 lub e-mail: stankos61@wp.pl 

  

 
 
 

 

Załącznik nr 1  

mailto:stankos61@wp.pl
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…………………………………………………………… 

Miejscowość i data          
 

Imię i nazwisko...................................................................................................................................................... 

Adres oferenta ……………………………………………………………………………………..……………………… 

Wykształcenie ……………….…………………………………………………………………………………………….. 
                                             Podać nazwę uczelni oraz kierunek   

 
FORMULARZ     OFERTOWY 

  
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe skierowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie realizatora Projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na 

start” dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego dla 100 

uczestników projektu, składam ofertę, która obejmuje: 

1.  Doradztwo psychologiczne indywidualne, dla 100 UP w ilości 3 godz. (razem 300 godzin) zajęć 
indywidualnych na osobę w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPinKa) 

2. Doradztwo psychologiczne grupowe dla 10 grup w ilości 6h/grupę = 60 h. 

3. Doradztwo psychologiczne  mające na celu zdiagnozowanie potrzeb i możliwości UP i odpowiednie 
ukierunkowanie UP na dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe oraz kursy zawodowe 
pomocne  w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.  

4. Opiniowanie UP niezbędne do zakwalifikowania ich do odpowiedniej formy wsparcia czyli na  zajęcia 
dodatkowe z przedmiotów  zawodowych oraz kursy specjalistyczne,  

5. Współpracę z doradcą zawodowym – w celu opracowania przez UP  Indywidualnych  Planów Kariery    

6. Realizację zagadnień z zakresu autoprezentacji oraz dress codu oraz spotkań grupowych z 
pracodawcami w ramach doradztwa grupowego. 

  
Składam ofertę cenową na przeprowadzenie 360 h :  
 

Lp. Doradztwo psychologiczne 
Cena brutto za 1 

godzinę 
Wartość brutto za wszystkie 

godziny 

1 
Indywidualne i grupowe 
doradztwo (360 godz.) 

 
 
 

 

Słownie za 1 godzinę doradztwa indywidualnego i grupowego:  

…………………………………………………………………………………..………………………………………….... 

Oświadczam, że posiadam minimum 1 roczne doświadczenie w zakresie:  

• prowadzenia poradnictwa psychologicznego w pracy z młodzieżą szkolną lub  

• uczestniczyłem/am w projektach unijnych prowadząc doradztwo psychologiczne lub  

• pracowałam/em w ośrodkach kariery zawodowej na stanowisku psychologa.  

 (niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
 
..............................................., dnia: .......................                   ................................... 
       Miejscowość                                                                       Podpis Oferenta 

                                                                                                            
 
  



 
Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  pt.: 

„Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

 

 

Załącznik nr 2  
do Zapytania Ofertowego 

  

…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy (o ile posiada) 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją Projektu: „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start” 

Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  XI, Działania 3.1. 

Kształcenie zawodowe. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 

 

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………………..…… reprezentujący/a:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Zespołem Szkół Centrum  

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 

dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Jednocześnie oświadczam że: 

Nie jestem i nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko 

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

 

Miejscowość …………………………..dnia, ………………      

 

……………………………………………… 

(Wykonawca lub osoba działająca  

w imieniu Wykonawcy)                                                                                                           


