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Warszawa, 12 stycznia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
faks: 22 628 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do
3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych
geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych
tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego.
II. Opis przedmiotu zamówienia: (opis przedmiotu zamówienia lub streszczenie opisu przedmiotu
zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia):

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda
o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji
przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania
przestrzennego. Celem animacji i filmów jest ukazanie korzyści ze stosowania danych
georeferencyjnych, w tym głównie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby
planowania przestrzennego oraz ze stosowania standardów w tworzeniu zasobów danych
geoprzestrzennych. Opracowane animacje/filmy stanowią część materiałów szkoleniowych
przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji
cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników
infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będą opublikowane jako materiał
edukacyjny na platformie e-Learning i dostępne dla uczestników szkoleń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego
Zaproszenia.
III. Termin wykonania zamówienia
Usługa zostanie zrealizowana do 28 lutego 2018 r.
Strona 1 z 12

Znak sprawy: WZ.2611.17.2017

IV. Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki wymienione
poniżej:
1) Nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
2) Nie są powiązani z Zamawiającym w rozumieniu zapisów oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
3) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali przynajmniej 3 usługi
o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000 zł netto w zakresie opracowania animacji
komputerowych lub dedykowanych filmów o czasie trwania nie krótszym niż 1,5
minuty, w tym co najmniej 2 obejmujące współpracę z profesjonalnym lektorem
i nagranie lektorskie w studiu.
Uwaga:
Wykonawca przedstawi wykaz usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik 5 do
niniejszego Zaproszenia), w którym wskaże także działające łącze, umożliwiające
pozyskanie animacji i zapoznanie się z nimi przez Zamawiającego, dla co najmniej
2 animacji. Wykonawca przedstawi także potwierdzenie, że usługi zostały wykonane
należycie i terminowo.
4) Wykażą w zespole realizującym usługę:
a. 2 osoby – grafik komputerowy 2D, 3D – każda posiadająca doświadczenie
potwierdzone udziałem w opracowaniu przynajmniej 3 animacji o podobnej
długości i zbliżonych wymaganiach na podstawie dedykowanego scenariusza;
b. 1 osobę – projektant animacji – posiadającą doświadczenie w opracowaniu
przynajmniej 3 animacji o podobnej długości i adekwatnych wymaganiach na
podstawie dedykowanego scenariusza;
Uwaga:
Wykonawca przedstawi wykaz osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik 6 do
niniejszego Zaproszenia), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków należy złożyć:
1) Formularz ofertowy z podaniem ceny brutto wykonania usługi oraz odpowiednimi
oświadczeniami (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zaproszenia) oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

Strona 2 z 12

Znak sprawy: WZ.2611.17.2017

2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia);
3) Wykaz wykonanych usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik 4 do niniejszego
Zaproszenia);
4) Wykaz osób, które będą brać udział w realizacji zamówienia (wzór wykazu osób
stanowi załącznik 5 do niniejszego Zaproszenia).
V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1.

Ofertę należy złożyć:
w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 11:00 w wersji elektronicznej w formie
załączników do wiadomości elektronicznej (plików w formacie DOC lub PDF) na adres email: dyr.generalny@gugik.gov.pl

2.
3.

4.

Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest:
dr inż. Ewa Wysocka (e-mail: analizagik@gugik.gov.pl)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
w formie wskazanej w ust 1 nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.

VI. Cena wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto wykonania przedmiotu
zamówienia (liczbowo oraz słownie).
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 4 Wzór wykazu usług
Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób

ZATWIERDZAM

…………………………………….
Data, podpis i pieczęć dyrektora KO
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do
3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych
geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych
tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania przestrzennego

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda
o długości od 1,5 minuty do 3 minut, prezentujących rolę infrastruktury informacji
przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów planowania
przestrzennego. Celem animacji i filmów jest ukazanie korzyści ze stosowania danych
georeferencyjnych, w tym głównie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na potrzeby
planowania przestrzennego oraz ze stosowania standardów w tworzeniu zasobów danych
geoprzestrzennych. Opracowane animacje/filmy stanowią część materiałów szkoleniowych
przewidzianych w projekcie POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji
cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników
infrastruktury informacji przestrzennej – etap I”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, i będą opublikowane jako materiał
edukacyjny na platformie e-Learning i dostępne dla uczestników szkoleń.
2. Etapy realizacji usługi
W realizacji usługi należy wyróżnić dwa etapy:
1) Prace przygotowawcze (etap 1):
a. Przygotowanie koncepcji merytorycznej w formie scenariusza – opracowanie
wspólnie z Zamawiającym w formie warsztatowej – wynik: szczegółowy scenariusz;
b. Przygotowanie projektu graficznego animacji/filmu – wynik: mockup / storyboard
dwóch animacji.
2) Prace wykonawcze (etap 2):
a. Prace informatyczne i graficzne – wynik: przygotowanie wersji wstępnej z próbnym
podkładem lektora;
b. Nagranie lektora, montaż i chronometraż i przygotowanie wersji finalnej – wynik:
wersja finalna animacji z informacją dotyczącą finansowania ze środków UE.
3. Proponowany przebieg prac w ramach realizacji zamówienia
Prace w ramach realizacji zamówienia zostaną zrealizowane w dwóch etapach:
1) Etap 1:
a. Przekazanie przez Zamawiającego założeń merytorycznych do scenariusza każdej
z animacji;
b. Przeprowadzenie z Zamawiającym warsztatu nr 1;
Strona 4 z 12

Znak sprawy: WZ.2611.17.2017

c. Opracowanie szczegółowego scenariusza po przeprowadzeniu warsztatu nr 1
z Zamawiającym, przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;
d. Przekazanie przez Zamawiającego tekstu dla lektora;
e. Przygotowanie 1 wersji projektu graficznego w formie mockup’ów/storyboard’ów,
przekazanie Zamawiającemu;
f. Przeprowadzenie warsztatu nr 2 dotyczącego projektu graficznego animacji,
zatwierdzenie projektu do realizacji;
2) Etap 2:
a. Przekazanie wstępnej wersji obydwu animacji z próbnym nagraniem lektora do
akceptacji Zamawiającego;
b. Wprowadzenie uwag Zamawiającego;
c. Nagranie lektora, chronometraż oraz prace końcowe związane z produkcją animacji
d. Przekazanie Zamawiającemu animacji przygotowanych zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
Proponowany przebieg prac zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę, uzupełniony czasem
trwania każdego etapu w dniach kalendarzowych i przedstawiony do uzgodnienia
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
4. Minimalne wymagania dotyczące realizacji zadania

1) Treść animacji ma wyjaśniać cel i korzyści wynikające ze stosowania standardów w
tworzeniu zasobów danych przestrzennych na potrzeby planowania przestrzennego, w tym
dokumentów planistycznych oraz rolę zasobów georeferencyjnych w ww. zakresie.
2) Animacje mają za zadanie w przystępnej i atrakcyjnej formie promowanie wśród
uczestników szkoleń możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania i
zastosowania danych przestrzennych poprzez pokazanie konkretnych przykładów i
autorską wizualizację istoty spójności i braku spójności tych danych z zasobami
georeferencyjnymi lub ze standardami.
3) Animacje muszą być przystosowane do działania zarówno na komputerach jak i na
urządzeniach przenośnych (telefonach komórkowych tzw. smartfonach oraz tabletach);
4) grafika wykonana będzie w technologii 2D lub 2,5D z elementami 3D.
5) Animacja zostanie przygotowana w języku polskim;
6) W animacjach zapewniona zostanie oprawa muzyczna i efekty dźwiękowe, linie
melodyczne będą dostosowane do tematyki obydwu animacji.
7) Animacje mają zawierać „czołówkę” i „tyłówkę” oraz odpowiednio dobrany materiał
zdjęciowo-filmowy wraz komentarzem lektora w języku polskim uzupełniany ewentualnie
o wypowiedzi nie więcej niż 3 postaci, w celu urozmaicenia narracji.
8) Wybrane zasoby zdjęć i materiały kartograficzne będą dostarczone przez Zamawiającego,
nie zwalnia to jednak Wykonawcy od pozyskania materiałów zdjęciowych na potrzeby
animacji.
9) Wykonawca przekaże cały materiał przygotowany w trakcie prac nad animacjami (np.
nagrania lektora, lub ewentualne nagrania rozmów z osobami, źródłowe zdjęcia itp.).
10) Montaż ma zawierać dynamiczne połączenie technologii wizualizacyjnych, a także
odpowiednio dobrane napisy, oraz oprawę muzyczną.
11) Czas trwania: od 1,5 minuty do 3 minut,
12) Komentarz lektorski będzie przygotowany i nagrany przez profesjonalnego lektora,
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13) Całość materiału powinna być dostarczona w jakości umożliwiającej odtwarzanie w
jakości full HD,
14) Animacje mają być opatrzone napisami dostępnymi w języku polskim,
15) Animacje będą przeznaczone zarówno do publikacji na portalu, w Internecie na YouTube
jak i do prezentowania w trakcie konferencji i różnych spotkań. Wymagane jest
dostarczenie plików w postaci umożliwiającej odtworzenie zarówno w trybie off-line jak i
on-line. (format mp4 H.264)
16) Animacje nie mogą wymuszać na użytkowniku instalacji dodatkowego oprogramowania
poza komponentami standardowymi. Będą otwierać się na systemach operacyjnych
Windows, MAC, Linux oraz działać na przeglądarkach z rodzin: Internet Explorer, FireFox,
Chrome, Opera. 13.
17) Animacje zostaną przekazane w formacie:
a. rozdzielczość FULL HD;
b. FPS: 25;
c. MP4, kodek H-264;
d. bitrate 15mbit / sek.
18) Dodatkowo gotowy materiał animacji dostarczony będzie Zamawiającemu na płytach
DVD w nieskompresowanych formatach MOV, DVD, MP4, AVI oraz MPEG-2 oraz w
plikach umożliwiających odtwarzanie przez Internet.
19) Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym Wykonawca nie ma prawa do
umieszczania innych treści w tym, między innymi, oznaczeń własnych, reklam własnych
lub podmiotów trzecich.
20) Autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów, projektów graficznych w ramach
realizacji zamówienia należeć będą do Zamawiającego.
21) Opracowane animacje/filmy multimedialne zostaną oznakowane zgodne z przyjętym w
Projekcie systemem identyfikacji wizualnej, w tym opatrzone informacją o
współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz oznaczone logotypami: Funduszy
Europejskich (właściwy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój), Unii
Europejskiej (właściwy dla Europejskiego Funduszu Społecznego). Sposób zamieszczenia
logotypów i informacji o współfinansowaniu wraz z logotypami do pobrania, znajdują się
na stronie
https://www.power.gov.pl/strony/oprogramie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow.
5. Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi: do dnia 28.02.2018 r.
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty

.............................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na
„Opracowanie dwóch animacji/filmów multimedialnych, każda o długości od 1,5 minuty do 3 minut,
prezentujących rolę infrastruktury informacji przestrzennej i danych geoprzestrzennych, w tym danych
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych tematycznych, w podnoszeniu jakości procesów
planowania przestrzennego”
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Dane Wykonawcy:
………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
…………………………
………………………………………
NIP
REGON
……………………………………………………………………….
adres siedziby Wykonawcy
……………………………………………………………………….
dane kontaktowe Wykonawcy (telefon, faks, e-mail)
……………………………………………………………………….
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty i opisem
przedmiotu zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty za cenę
brutto: ……………......…………………………. zł,
(słownie: ……………………….…..………..… …...….......................... złotych)
3. Oświadczamy, że cena brutto podana powyżej w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy, po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaproszeniu
do składania ofert.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w okresie 40 dni od terminu składania ofert.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców
wskazanych poniżej*:
*(niepotrzebne skreślić)
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1) ................................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................................

8. Oświadczamy, że w stosunku do wykonawcy i podwykonawców* nie zachodzą przesłanki do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
*(niepotrzebne skreślić)

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:
1) ................................................................................................................................................................
2) ................................................................................................................................................................
3) ................................................................................................................................................................

_____________________, _________________
miejscowość

data

_______________________________

podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty

.............................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
„…………………………………..………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………….”
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Imię, nazwisko i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym 1, w tym:
1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. nie posiada co najmniej 10% udziałów akcji
3. nie pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

______________________, ____________________
miejscowość

data

_______________________________

podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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.
1
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.............................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Usługa wykonana
samodzielnie/Wykonawca
Lp.
korzysta z podmiotu
trzeciego
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał przynajmniej 3 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000 zł netto w zakresie opracowania animacji komputerowych lub dedykowanych filmów
o czasie trwania nie krótszym niż 1,5 minuty, w tym co najmniej 2 obejmujące współpracę z profesjonalnym lektorem i nagranie lektorskie w studiu.
Przedmiot (nazwa, krótki opis w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku)

Nazwa odbiorcy
usługi

Data wykonania
usługi

…………………………………………………………………………….....
Nazwa usługi
…………………………………………………………………………….....
Rodzaj usługi (np. animacja komputerowa, film, itp.)

1

……………………………………………………………………………….
Wartość usługi
……………………………………………………………………………….
Zakres usługi
……………………………………………………………………………….
Czas trwania animacji komputerowej/filmu
……………………………………………………………………………….
Łącze do pozyskania animacji komputerowej/filmu

2.

Opis usługi jak powyżej w pkt. 1

3.

Opis usługi jak powyżej w pkt. 1

_______________________, ____________________
miejscowość

data

_______________________________

podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Lp.

Imię i nazwisko osoby wskazanej
do realizacji zamówienia

Posiadane doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu

Podstawa dysponowania osobą
/jeżeli Wykonawca korzysta z
zasobów podmiotu trzeciego
zobowiązany jest określić
podmiot udostępniający zasoby/

Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
2 osoby – grafik komputerowy 2D, 3D – każda posiadająca doświadczenie potwierdzone udziałem w opracowaniu przynajmniej 3 animacji o podobnej długości i zbliżonych
wymaganiach na podstawie dedykowanego scenariusza
Dla każdej wykonanej animacji komputerowej/filmu należy podać
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wykonanej animacji komputerowej/filmu)

……………………………………………………………………………

1.

(czas trwania animacji komputerowej/filmu)

………………………………………………………………………………………
(odbiorca usługi, termin wykonania usługi)

………………………………………………………………………………………
(inne szczegóły)

Dla każdej wykonanej animacji komputerowej/filmu należy podać
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wykonanej animacji komputerowej/filmu)

……………………………………………………………………………

2.

(czas trwania animacji komputerowej/filmu)

………………………………………………………………………………………
(odbiorca usługi, termin wykonania usługi)

………………………………………………………………………………………
(inne szczegóły)
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Lp.

Imię i nazwisko osoby wskazanej
do realizacji zamówienia

Posiadane doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu

Podstawa dysponowania osobą
/jeżeli Wykonawca korzysta z
zasobów podmiotu trzeciego
zobowiązany jest określić
podmiot udostępniający zasoby/

1 osoba – projektant animacji – posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania animacji komputerowych potwierdzone opracowaniem przynajmniej 3 animacji
o podobnej długości i adekwatnych wymaganiach na podstawie dedykowanego scenariusza;

Dla każdej wykonanej animacji komputerowej/filmu należy podać
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wykonanej animacji komputerowej/filmu)

……………………………………………………………………………

1.

(czas trwania animacji komputerowej/filmu)

………………………………………………………………………………………
(odbiorca usługi, termin wykonania usługi)

………………………………………………………………………………………
(inne szczegóły)

______________________, ____________________
miejscowość

data

_______________________________

podpis osoby upoważnionej/ podpisy
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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