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Szczecin 20.08.2020 r. 

 

W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski  

i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl,  Fundacja Ekologiczna 

Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: 

 

 wdrożenia systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams, 

 pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczonej 

w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą 

w Szczecinie. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/08/2020 

 

 

I. Zamawiający. 
Fundacja Ekologiczna Laudato Si' 

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin 

NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000 

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

Łukasz Chorągwicki - tel. 692 509 181; email: biuro@laudatosi.pl 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnej konfiguracji MS 

Teams, która będzie dostosowana do podziału na zespoły funkcjonujące 

w projekcie. Po przygotowaniu platformy, utworzeniu kont uczestników, 

animatorów i przydzieleniu ich do odpowiednich zespołów animatorzy zostaną 

przeszkoleni z obsługi narzędzia MS Teams.  

2. Pomoc techniczna po zakończeniu wdrożenia polegać będzie na współpracy 

z animatorami w zakresie obsługi systemu. 

3. Fundacja Ekologiczna Laudato Si' w ramach prowadzonego projektu posiada 

licencje MS Office 365 Education A1. 

4. W projekcie „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy 

Dzieło Stworzenia” bierze udział 800 uczestników (dzieci i młodzież)  

z 10 województw Polski. Uczestnicy podzieleni są na grupy prowadzone przez 

19 animatorów. 
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) wdrożenie systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams 

Krok 

wdrożenia 

Wykonane prace Proponowany czas 

wdrożeniowy  

w godzinach 

I Prace przygotowawcze  

1. Odebranie danych dostępowych do konta Microsoft 

utworzonych w ramach projektu. 

 

2. Weryfikacja czy posiadane licencje spełniają warunki 

pracy zespołowej w MS Teams. 

 

3.  Ustalenie warunków współpracy dotyczącej wdrożenia systemu 

MS Teams z zespołem projektu. 

 

II Prace konfiguracyjne  

1. Utworzenie domeny dla kont użytkowników i przyłączenie jej 

dla usługi MS Teams (konfiguracja po stronie 

operatora home.pl oraz Microsoft) 

 

2. Utworzenie kont email dla użytkowników  

ok. 819 kont o ustalonej budowie np. imię.nazwisko@domena 

(konfiguracja po stronie operatora home.pl) 

 

3.  Przyłączenie kont użytkowników do systemu MS Teams 

(konfiguracja po stronie operatora  Microsoft) 

 

4. Utworzenie grup użytkowników i przydzielenie uprawnień MS 

Teams 

 

5. Podzielenie użytkowników na 800 uczestników, 19 animatorów 

i przypisanie do odpowiednich grup MS Teams 

 

6. Utworzenie 19 grup projektowych MS Teams  

7.  Przygotowanie i przekazanie 19 animatorom (bezpiecznym 

kanałem) pakietów z danymi dostępowymi. 

 

III Szkolenie użytkowników  

1. Przygotowanie instrukcji z korzystania z systemu MS Teams  

2. Zdalne szkolenie 19 animatorów z zakresu obsługi systemu.  

IV Prace powdrożeniowe  

1. Zdalne konsultacje powdrożeniowe dla użytkowników  

2. Modyfikacje konfiguracji systemu, które wynikły podczas 

pracy animatorów 

 

- Łączna liczba godzin  

 

b) pomoc techniczna związana z bieżącym użytkowaniem systemu, usługa 

świadczona w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 

Lp. Wykonane prace w ramach każdego miesiąca Liczba 

godzin pracy 

1. Zarządzanie kontami użytkowników. 10 

2. Zdalna pomoc animatorom w bieżącej pracy z systemem 20 

3. Zarządzanie grupami zespołów oraz grupami kont email 10 

4. Bieżące administrowanie i weryfikacja działania systemu  10 

http://home.pl/
mailto:imię.nazwisko@domena
http://home.pl/
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III. Termin wykonania zamówienia. 
 

Terminy zakończenia wdrożenia systemu MS Teams: 

 do 15 października 2020 r. 

 

Termin realizacji pomocy technicznej: 

 od 01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

IV. Sposób przygotowania oferty. 
 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Na etapie składania oferty Oferent składa: 

 formularz ofertowy załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1 - 

formularz ofertowy należy wypełnić w oparciu o zapisy zapytania 

wyszczególnione w części II. Opis przedmiotu i zakres zamówienia,  

 Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy - załącznik nr 2. 

 Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż 

przedstawiciel prawny Oferenta), 

 w przypadku osoby prowadzącej działalność aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem  

 Oświadczenie o min. 2 letnim doświadczeniu w pracy z usługami firmy 

Microsoft - załącznik nr 3. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym, 

w formie drukowanej lub pisemnej (nieścieralny). Oferta powinna być podpisana 

(czytelnie i opatrzona pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Oferenta i opatrzona pieczęcią firmową. Ewentualne poprawki w tekście powinny być 

naniesione starannie i czytelnie oraz parafowane. Załączniki muszą być zgodne 

z wzorami dołączonymi w zapytaniu ofertowym nr 03/08/2020. 

Cena podana w ofercie musi być w polskich złotych. Podane w ofercie ceny muszą 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy. 

Oferent zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas 

trwania umowy. Oferent uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi 

dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu. 

Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowymi przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania 

nie będą podlegać ocenie. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
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V. Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

biuro@laudatosi.pl lub poczty tradycyjnej do siedziby Fundacji na adres  

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin do dnia 25.08.2020 r. do godziny 12:00. 

2. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania, w ciągu 

maksymalnie 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

3. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów nie będą 

rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.laudatosi.pl 

VI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym. 
Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email: 

biuro@laudatosi.pl w temacie wpisując: "Zapytanie ofertowe nr 03/08/2020", 

 lub telefonicznie pod nr 692 509 181. 

VII. Okres związania ofertą. 
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od chwili upłynięcia terminu 

składania ofert. 

VIII. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Kryterium Wartość punktowa 

1. Łączna kwota wdrożenia narzędzia MS Teams 40 

2.Cena brutto miesięcznej pomocy technicznej 20 

3. Kompletność oferty: 

a) wdrożenie narzędzia MS Teams 

b) pomoc techniczna 

20 

10 

10 

4. Termin realizacji 20 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. 

Oferta złożona przez Oferenta może otrzymać 100 pkt. 

Przy obliczaniu ilości przyznanych dla danej oferty punktów uwzględnione zostaną 

wartości punktowe poszczególnych kryteriów oceny oferty wyszczególnione w tabeli 

powyżej.  

Ocenie będą podlegały informacje przedłożone przez Oferentów  zawarte w Załączniku 

1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/08/2020 na usługę wdrożenia i pomocy 

technicznej w obsłudze narzędzia MS Teams. 

Poniżej przedstawiono sposób obliczenia ilości punktów wraz ze wzorami stosowanymi 

do ich obliczenia: 

 

Całkowita ilość punktów =W+P+K+T+D, 
 

gdzie: 



 

5 

 

W - ilość punktów przyznana w ramach kryterium: łączna kwota wdrożenia narzędzia 

MS Teams (maksymalnie 40 pkt.) 

P- ilość punktów przyznana w ramach kryterium: cena brutto miesięcznej pomocy 

technicznej (maksymalnie 20 pkt.) 

K - ilość punktów przyznana w ramach kryterium - kompletność oferty:  

a) wdrożenie narzędzia MS Teams (maksymalnie 10 pkt.) 

b) pomoc techniczna (maksymalnie 10 pkt.) 

T - ilość punktów przyznana w ramach kryterium: termin realizacji wdrożenia 

(maksymalnie 20 pkt.) 

 

1.(W) łączna kwota wdrożenia narzędzia MS Teams 

Ocenie podlega łączna kwota wdrożenia narzędzia MS Teams podana w formularzu 

ofertowym. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 40  

w następujący sposób: 

 wszystkie przedstawione oferty zostaną posegregowane od najniższej  

do najwyższej łącznej kwoty wdrożenia narzędzia MS Teams,  

 40 pkt.  otrzyma oferta z najniższą łączną kwotą wdrożenia,  

 każda oferta z wyższą łączną kwotą od poprzedniej otrzyma o 5 pkt. mniej. 

 

2. (P) cena brutto miesięcznej pomocy technicznej 

Ocenie podlega cena brutto miesięcznej pomocy technicznej podana w formularzu 

ofertowym. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 20  

w następujący sposób: 

 wszystkie przedstawione oferty zostaną posegregowane od najniższej do 

najwyższej ceny,  

 20 pkt.  otrzyma oferta z najniższą ceną brutto miesięcznej pomocy technicznej,  

 każda oferta z wyższą ceną od poprzedniej oferty otrzyma o 5 pkt. mniej. 

 

3. (K) kompletność oferty 

Kryterium składa się z dwóch podkryteriów: 

a) wdrożenie narzędzia MS Teams – punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 pkt. 

w następujący sposób:  

 10 pkt - oferta złożona na wdrożenie narzędzia MS Teams, 

 0 pkt - oferta nie zawiera usługi wdrożenia narzędzia MS Teams. 

b)  pomoc techniczna – punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 pkt. w następujący 

sposób:  

10 pkt - oferta złożona na realizacje pomocy technicznej narzędzia MS Teams , 

0 pkt - oferta nie zawiera usługi pomocy technicznej narzędzia MS Teams . 

 

4. (T) termin realizacji wdrożenia 

Punkty przyznaje się w skali od 0 do 20 punktów w następujący sposób: 

 20 pkt.  - termin realizacji usługi do 15 października 2020 r. 

 10 pkt. - termin realizacji usługi do 25 października 2020 r. 

 0 pkt. – termin realizacji usługi po 25 października 2020 r. 

 

IX. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert 

wiarygodności przedstawionych przez oferentów  dokumentów, danych informacji, 
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oświadczeń. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

danego wykonawcę. 

3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny. 

6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania 

ofertowego wszystkich oferentów, którzy złożą swoje oferty. 

X. Załączniki. 
 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zleceniodawcy. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o min. 2 letnim doświadczeniu w pracy z usługami firmy 

Microsoft. 
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Załącznik 1 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 03/08/2020 

 

       

................................................  ............................................ 

pieczęć firmowa Oferenta 

lub imię i nazwisko Oferenta 
 miejscowość i data 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Składam ofertę na usługę polegającą na: 

wdrożeniu systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams, 

pomocy technicznej związanej z bieżącym użytkowaniem systemu, 

 świadczonej w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 
 Proszę wpisać symbol „X” we właściwym miejscu. 

 

Zamawiający: 

Fundacja Ekologiczna Laudato Si', al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin 

NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000 

tel. 692 509 181, e-mail: biuro@laudatosi.pl 

 

Dane oferenta  

 

1. Nazwa (imię, nazwisko) :.............................................................................................. 

2. Adres: .......................................................................................................................... 

3. Nr telefonu: ................................................................................................................... 

4. Adres e-mail: ............................................................................................................... 

5. NIP: ............................................................................................................................... 

6. REGON: ..................................................................................................................... 

7. Osoba do kontaktu w sprawie formularza ofertowego (imię i nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail) 

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

8. Osoba uprawniona do podpisania umowy (imię i nazwisko, nr telefonu,  

adres e-mail) 

…………………........................................................................................................... 
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9.  Wdrożenie systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams 

Krok 

wdrożenia 

Wykonane prace Proponowany czas 

wdrożeniowy  

w godzinach 

I Prace przygotowawcze  

1. Odebranie danych dostępowych do konta Microsoft 

utworzonych w ramach projektu. 

 

2. Weryfikacja czy posiadane licencje spełniają warunki 

pracy zespołowej w MS Teams. 

 

3.  Ustalenie warunków współpracy dotyczącej wdrożenia systemu 

MS Teams z zespołem projektu. 

 

II Prace konfiguracyjne  

1. Utworzenie domeny dla kont użytkowników i przyłączenie jej 

dla usługi MS Teams (konfiguracja po stronie 

operatora home.pl oraz Microsoft) 

 

2. Utworzenie kont email dla użytkowników  

ok. 819 kont o ustalonej budowie np. imię.nazwisko@domena 

(konfiguracja po stronie operatora home.pl) 

 

3.  Przyłączenie kont użytkowników do systemu MS Teams 

(konfiguracja po stronie operatora  Microsoft) 

 

4. Utworzenie grup użytkowników i przydzielenie uprawnień MS 

Teams 

 

5. Podzielenie użytkowników na uczestników, animatorów i 

przypisanie do odpowiednich grup MS Teams 

 

6. Utworzenie grup projektowych MS Teams  

7.  Przygotowanie i przekazanie animatorom (bezpiecznym 

kanałem) pakietów z danymi dostępowymi. 

 

III Szkolenie użytkowników  

1. Przygotowanie instrukcji z korzystania z systemu MS Teams  

2. Zdalne szkolenie animatorów z zakresu obsługi systemu.  

IV Prace powdrożeniowe  

1. Zdalne konsultacje powdrożeniowe dla użytkowników  

2. Modyfikacje konfiguracji systemu, które wynikły podczas 

pracy animatorów 

 

- Łączna liczba godzin  

 

Stawka brutto za godzinę pracy wdrożeniowej:...................................……………..PLN 

Łączna kwota usługi wdrożenia systemu MS Teams ( stawka brutto za godzinę pracy 

wdrożeniowej x łączna liczba godzin pracy wdrożeniowej) ..........................……………... PLN 

Słownie: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

http://home.pl/
mailto:imię.nazwisko@domena
http://home.pl/
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10.  Pomoc techniczna związana z bieżącym użytkowaniem systemu, świadczona 

w okresie od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 

Lp. Wykonane prace w ramach każdego miesiąca Liczba 

godzin pracy 

1. Zarządzanie kontami użytkowników. 10 

2. Zdalna pomoc animatorom w bieżącej pracy z systemem 20 

3. Zarządzanie grupami zespołów oraz grupami kont email 10 

4. Bieżące administrowanie i weryfikacja działania systemu  10 

 

Łączna miesięczna liczba godzin pracy w ramach pomocy technicznej 50 godz. 

Stawka brutto za godzinę pracy:     .....…………… PLN 

Łączna kwota usługi miesięcznej pomocy technicznej system MS Teams  

( stawka brutto za godzinę pracy x łączna liczba godzin pracy wdrożeniowej):......…………... PLN 

Słownie: ………………………………………………………………………………… 

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

11. Termin realizacji wdrożenia- proszę wpisać poniżej możliwy termin realizacji usługi 

 

termin realizacji usługi do 15 października 2020 r. 

termin realizacji usługi do 25 października 2020 r. 

termin realizacji usługi po 25 października 2020 r.  
 Proszę wpisać symbol „X” we właściwym miejscu. 

 
Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami  zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym nr …/08/2020 

na usługę polegającą na wdrożeniu systemu do zdalnej współpracy zespołowej MS Teams 

oraz pomocy technicznej przy obsłudze narzędzia MS Teams w okresie od 01.11.2020 r. do 

31.03.2021 r. ,  w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie wybrania 

naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

2. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

3. Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z prowadzonym 

zapytaniem ofertowym nr 03/08/2020 jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą  

w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin, dalej "Fundacja". Fundacja będzie 

korzystała z Państwa danych w celach prowadzonego zapytania ofertowego, prowadzenia 

kontaktów związanych z procedurą wyboru oferty. Mają Państwo prawo do dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

.......................................................... 

       (data, pieczątka i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 03/08/2020 

 

............................................  ............................................ 

pieczęć firmowa Oferenta 

lub imię i nazwisko Oferenta 
 miejscowość i data 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy 

 

Oświadczam, że nie jestem/jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, 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 małżeński, 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) lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

*niepotrzebne  skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 3 

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 03/08/2020 

 

............................................  ............................................ 

pieczęć firmowa Oferenta 

lub imię i nazwisko Oferenta 
 miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU 

 
 

 Ja (imię i nazwisko/nazwa firmy) 

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

 

oświadczam, że posiadam/nie posiadam* min. 2 letniego doświadczenia w pracy 

z następującymi usługami firmy Microsoft:  

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………… 

     pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

*niepotrzebne  skreślić lub usunąć 

 


