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CZĘŚĆ A 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Gryfino  
ul. 1 Maja 16 
74-100 Gryfino 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w zł 
równowartości kwoty 60.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177  
z późniejszymi zmianami).  

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż czternastu placów zabaw dla dzieci          
z drewna impregnowanego nie zawierających opon oraz elementów metalowych,          
z wyjątkiem elementu karuzeli krzyżowej z 4 siedziskami oraz łańcuchów do huśtawek 
i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów. Elementy znajdujące 
się na placach zabaw: 

I - Plac zabaw w Żórawiach: 
1. 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5.   równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

        

II - Plac zabaw w Pniewie:  
1. 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5.   równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 

  

III - Plac zabaw w Steklnie: 
1. 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 
6. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw, które uniemożliwi przedostanie się 

na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 metrów 
bieżących) o wysokości 1 metra. 

 



IV - Plac zabaw w Steklinku: 
1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 
V - Plac zabaw w Czepinie: 

1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
6. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
7. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
8. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
9. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 

  
VI - Plac zabaw w Żabnicy: 

1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 
VII - Plac zabaw w Daleszewie: 

1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5.   równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

   

VIII - Plac zabaw w Radziszewie: 
1. 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt., 
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 

 
IX - Plac zabaw w Starych Brynkach: 

1. 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3. huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 

           

X - Plac zabaw w m. Sobiemyśl: 
1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2.   piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3.   huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4.   bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  



5.   równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 
   

XI- Plac zabaw w m. Wełtyń: 
1.   2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2.   piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3.   huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4.   bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5.   równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 
 

XII- Plac zabaw w Gryfinie (park miejski): 
1.   bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 2 szt.,          
2.   równoważnia wagowa na sprężynach 2 szt.,            
3.   karuzela krzyżowa z 4 siedziskami – 1 szt.,                                                            
4.   wieża ze ślizgiem i drabinka o zróżnicowanej wysokości ślizgu – 2 szt.,    
5.   huśtawka podwójna (1 siedzisko z oparciem) – 1szt.,    
6.   piaskownica sześciokątna– 1szt.,                                 
7. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które 

uniemożliwi przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu 
ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra. 

 
XIII- Plac zabaw w Gryfinie (ul. Słowiańska): 

1.   2 wieże z kładką, drabinka i  ślizgiem - 1 szt.,                                                        
2.   bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,              
3.   równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,            
4.   huśtawka podwójna - 1 szt.,                

 5.   piaskownica sześciokątna– 1szt.                                  
 
XIV- Plac zabaw w Gryfinie (ul. Artyleryjska): 

1.   2 wieże z kładką, drabinka i  ślizgiem - 1 szt.,                                                        
2.   bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,              
3.   równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,            
4.   huśtawka podwójna - 1 szt.,                

 5.   piaskownica czworokątna– 1szt.                                  
6. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które 

uniemożliwi przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu 
ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra. 

          
Kod wg CPV – 36535200-2 
 
 

CZĘŚĆ B 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty                   



i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani 
udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

3) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie 
”ustawa”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy          
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177          
z późniejszymi zmianami). 

4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi 
wykonawca bez względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy. 

5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7) Zamawiający nie żąda zabezpieczenia umowy. 
8) Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
miesiąc od dnia podpisania umowy 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, 
którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę 
dokumentów złożonych przez wykonawców. 

Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki. 

 
4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA 

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:  
1) zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, że 

• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

• nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2) oświadczenia, że poszczególne elementy placów zabaw posiadają atesty (np. 
certyfikaty zgodności z normami polskimi i europejskimi na znak bezpieczeństwa). 



Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY 
Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:  
1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub 

innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa lub jego odpis, 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), należy złożyć 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność  
z oryginałem. 

6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

a. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Daniel Cieślak 
Urząd Miasta i Gminy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (pok. 6) 
ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino 
e-mail: edukacja@gryfino.pl

2) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem fax 
091 416 27 02. 

3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

4) Zamawiający jednocześnie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
źródła zapytania oraz zamieści treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie 
internetowej www.bip.gryfino.pl . 

5) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 

mailto:edukacja@gryfino.pl
http://www.bip.gryfino.pl/


warunków zamówienia, bez źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
www.bip.gryfino.pl.   

 
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących 

załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
4) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi 
pieczątkami. Zaleca się, aby niepodpisane strony oferty były parafowane. 

5) Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 
6) Wymaga się, by pełnomocnictwo do podpisania oferty było dołączone do oferty,       

o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do 
oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis. 

7) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były 
ponumerowane. 

8) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

9) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
10) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez 

wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych             
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania zmian.               
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy 
wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”. 

11) Zaleca się umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach (lub nieprzejrzystym 
opakowaniu). Kopertę zewnętrzną należy zaadresować następująco:  
 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. 1 Maja 16 
74-100 Gryfino 
 

Oferta na: „Wyposażenie placów zabaw” 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Nie otwierać przed dniem 13 lipca 2006 r. godz. 1000 

 
 
Kopertę wewnętrzną poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą                  
i adresem wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia 
złożenia jej po terminie składania ofert. 

http://www.bip.gryfino.pl/


12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub 
zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie                       
z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert. 

14) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11), a wewnętrzna 
koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian                
w treści oferty po upływie terminu do składania ofert. 

 

9. SKŁADANIE OFERT 
1) Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 do dnia 13 lipca 2006 r. godz. 900.  
2) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie jeśli znajdzie się                  

w siedzibie zamawiającego do daty składania ofert. 
3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego  

z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.  
4) Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.  
 
10. OTWARCIE OFERT 
1) Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 13 lipca 2006 r. o godz. 1000  

w sali nr 34 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 . 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4) Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi: 

a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili 
otwarcia), 

b) nazwę i adres wykonawcy,  
c) cenę, 
d) gwarancję. 

5) Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3 i 4.  

 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
Wykonawca określi cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin 
udzielonej gwarancji. Ustalając cenę wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie 
elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych 
upustów. 

 



12. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
1) Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta          

i Gminy Gryfino. 
2) Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

1. 90% - cena (po uwzględnieniu wszystkich upustów); 
2. 10% - gwarancja. 

Ad. 1. Wartość kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: 
 

        najniższa zaoferowana cena 
---------------------------------------------- 
cena zaoferowana w badanej ofercie 

× 10 pkt x 90% 

 
Ad 2. Wartość kryterium „gwarancja” oceniona zostanie na podstawie warunków 
przedstawionych przez wykonawcę w oparciu o wzór:  
 

gwarancja zaoferowana w badanej ofercie 
---------------------------------------------- 

najdłuższy okres gwarancji 
× 10 pkt x 10% 

3) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

4) W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert – oceni 
spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty 
zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.  

4) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji  
dotyczących złożonej oferty dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,  
z zastrzeżeniem pkt 6). 

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

7) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne  - jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia 
albo zapytanie o cenę, 

8) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 
13. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 



 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,         
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 



majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi                      
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub  
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3; 

 

14. ODRZUCANIE OFERT 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  

z dostarczeniem dowodów potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

6) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia; 

7) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 

8) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy            
w sprawie zamówienia publicznego. 

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego 

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego 
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może 
wnieść protest do zamawiającego. 

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

3) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 

4) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
zamawiającego , a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

 
CZĘŚĆ C 
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTY 
 
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O POSIADANYCH ATESTACH 
 
Załącznik nr 4 FORMULARZ CENOWY 



Załącznik nr 1 
  

 
FORMULARZ OFERTY                  

 
 

 
Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Wyposażenie placów 
zabaw”: 
 
1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w formularzu 

cenowym. 

2. Udzielamy gwarancji na elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
określonej w formularzu cenowym. 

4. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie jednego miesiąca 
od dnia podpisania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w 
specyfikacji wszystkie wymagania i żądania zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni – 
wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie.  

7. Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść 
projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, 
b) oświadczenie, że poszczególne elementy placów zabaw posiadają atesty (np. 

certyfikaty zgodności z normami polskimi i europejskimi na znak  
bezpieczeństwa), 

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub 
innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał                     
pełnomocnictwa lub jego odpis,  

d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie 



zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
 

....................................., dnia........................................... 
 
 
 
 .............................................. 
 (podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
  

 
 

OŚWIADCZENIE  
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie placów zabaw”, oświadczam, że: 

 

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

............................................................................................................................................. 
(nazwa wykonawcy) 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.  

 

 

 

 

......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 ( podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

 

 …………………………………… 
 (nazwa wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie placów zabaw” oświadczam, że 

poszczególne elementy placów zabaw posiadają atesty (np. certyfikaty zgodności  

z normami polskimi i europejskimi na znak bezpieczeństwa). W razie potrzeby, na 

wezwanie zamawiającego, zobowiązuję się je przedłożyć.  

 

 

 

......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 ( podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

 



 
OFERTA CENOWA 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie placów zabaw” 
 
 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
(nazwa wykonawcy) 

 
zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za cenę brutto: 
............................................................................................................................................. 
słownie: 
................................................................................................................................. 
w tym:  
netto ………………………………… + ...................% VAT.  

 
Jednocześnie oświadczam, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna  
z obowiązującymi przepisami.  

 

Udzielam gwarancji na poszczególne elementy placów zabaw: ………………….…. lat 

 

 

......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 
 ................................................................. 
 (podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CZĘŚĆ D 
            
PROJEKT UMOWY 
 
 

 
UMOWA Nr ……………………..  

 
 
zawarta w dniu .....................................  pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną 
przez: 
Henryka Piłata Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 
 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie  
przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie placów zabaw”. 
  

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż czternastu placów zabaw dla dzieci z 

drewna impregnowanego nie zawierających opon oraz elementów metalowych, 
elementu karuzeli krzyżowej z 4 siedziskami oraz łańcuchów do huśtawek i 
niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów.  

2. Place zabaw zawierają następujące elementy: 

I - Plac zabaw w Żórawiach: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

        

II - Plac zabaw w Pniewie:  
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 

  

III - Plac zabaw w Steklnie: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  



2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 
6) drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które uniemożliwi 

przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 
metrów bieżących) o wysokości 1 metra. 

 
IV - Plac zabaw w Steklinku: 

1)  2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 
V - Plac zabaw w Czepinie: 

1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

  
VI - Plac zabaw w Żabnicy: 

1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 
VII - Plac zabaw w Daleszewie: 

1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

   

VIII - Plac zabaw w Radziszewie: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt., 
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;  

 

VIX - Plac zabaw w Starych Brynkach: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 



           

X - Plac zabaw w m. Sobiemyśl: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 
 

XI- Plac zabaw w m. Wełtyń: 
1) 2 wieże z kładką, drabinką i  ślizgiem - 1 szt.,  
2) piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,  
3) huśtawka podwójna – 1 szt.,  
4) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,  
5) równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.; 

 
XII- Plac zbaw w Gryfinie (park miejski): 

1) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 2 szt.,          
2) równoważnia wagowa na sprężynach 2 szt.,            
3) karuzela krzyżowa z 4 siedziskami – 1 szt.,                                                            
4) wieża ze ślizgiem i drabinka o zróżnicowanej wysokości ślizgu – 2 szt.,    
5) huśtawka podwójna (1 siedzisko z oparciem) – 1szt.,    
6) piaskownica sześciokątna– 1szt.,                                 
7) drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które uniemożliwi 

przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 
metrów bieżących) o wysokości 1 metra. 
 

XIII- Plac zabaw w Gryfinie (ul. Słowiańska): 
1) 2 wieże z kładką, drabinka i  ślizgiem - 1 szt.,                                                        
2) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,              
3) równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,            
4) huśtawka podwójna - 1 szt.,  
5) piaskownica sześciokątna– 1szt.                                  

 
XIV- Plac zabaw w Gryfinie (ul. Artyleryjska): 

1) 2 wieże z kładką, drabinka i  ślizgiem - 1 szt.,                                                        
2) bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,              
3) równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,            
4) huśtawka podwójna - 1 szt.,   
5) piaskownica czworokątna – 1szt.                                  
6) drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które 

uniemożliwi przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu 
ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować place zabaw w terminie do dnia 
……………………. zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 

 

§ 4 



Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto: 
……………………………..(słownie:……...……………………………………………) 
w tym: netto: ………………………….. + …………………….. % VAT.  

 

§ 5 
Należność z tytułu wykonania umowy określoną w § 4 Zamawiający zobowiązuje się 
uregulować w terminie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego 
ze złożoną ofertą przetargową wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i fakturą VAT.   

§ 6 
W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego zapłaci on 
Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.  

 
§ 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy placów 
zabaw: ……………………….. lat. 
 

§ 8 
1. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

ewentualnych usterek w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia. 
2. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godzin Wykonawca dostarczy 

poszczególne elementy zastępcze na czas naprawy. 
3. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.  
 

§ 9 
Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę karą w wysokości 5% ceny oferowanej brutto określonej w § 4, a nadto 
może odstąpić od umowy. 
 

§ 10 
1. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny oferowanej brutto określonej 
w § 4 umowy.  

2. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci 
on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % ceny oferowanej brutto określonej 
w § 4 umowy.  

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawne. 
 

§ 12 
Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę  
w postępowaniu przetargowym.  
 
 
 



§ 13 
Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 14 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają wzajemnej zgody stron 
oraz  zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM 
 
 
 
 
                                                                                          ................................................... 
                                                                                            kierownik jednostki zamawiającej 
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