
  

Załącznik Nr 1
Oferent (adres)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

odpowiadając  na  zapytanie  dotyczące  dostawy  i  montażu  fabrycznie  nowych  mebli  w  ramach
realizacji projektu pn. „Kucykowa kraina II” oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania: 

I. Dane Oferenta : 
Nazwa: .................................................................................................................................. 
Adres: ................................................................................................................................. 
Nr telefonu/faksu:................................................................................................................ 
Internet: 
http:// ...................................................................................................................... 
e-mail: ......................................................
@......................................................................... 
REGON ..........................................................; 
NIP ............................................................. 
II. Oferuję/emy za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą wartość brutto:

……………………………………., (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………).

III.  Deklaruję/my  termin  wykonania  zamówienia  w  terminie  do…..……….  zgodnie  z  terminem
podanym w zapytaniu ofertowym. 
V. Oświadczam/y, że: 
 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń
oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego  przygotowania  oferty  oraz
wykonania zamówienia, 
 gwarantujemy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia 
VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest:
Imię  i  Nazwisko:  ………………………………………………………………………...  numer  Telefonu:
……………………………………………………………………...… 
VII.  Wyrażam/y  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  przez
Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

................................ dn. ............................ 

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

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy



  

Załącznik Nr 2

MEBLE – OFERTA CENOWA

Oferent (adres)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Email, tel kontaktowy

lp Nazwa Ilosc Cena/szt/kpl Wartość Opis

1

Blat prostokątny z bukowym ob. 16 szt.   Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wy-
kończone bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty dostęp-
ne są w pięciu kształtach: prostokątnym, kwadratowym, okrągłym, sześcio-
kątnym lub trapezowym. Do blatów mogą być dobrane nogi kwadratowe w 4
wysokościach lub nogi okrągłe z regulowaną wysokością . • min. wym. 120 x 
74 cm• bukowy

2

Nogi okrągłe z dokrętkami (4szt.) 16 szt.   Komplet nóg do blatów z kolorowym obrzeżem i blatów kolorowych. Zamo-
cowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie 
końcówek. Możliwe jest uzyskanie 4 wysokości stołów. Podane długości nóg 
odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do zamontowa-
nia nóg umieszczane są przy blatach. • min. wys. 40, 46, 52, 58 cm

3

Krzesełko drewniane ze stopką filcową 
rozrozmiar 1

25 szt.   Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został 
wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane sie-
dzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie 
zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska zakrywa elementy kon-
strukcyjne stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stop-
ki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać 
jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012. •  2-10 lat• kolor: naturalne drewno



  

4

Krzesełko ze stopką filcową rozmiar 2 55 szt.   Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został 
wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane sie-
dzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie 
zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska zakrywa elementy kon-
strukcyjne stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stop-
ki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać 
jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012. • 2-10 lat• kolor: naturalne drewno

5

Quadro - szafka asymetryczna L 4 szt.   Szafkę można uzupełnić małymi drzwiczkami  oraz wąskimi półkami. W szafce
nie ma możliwości zamontowania szuflad. Wykonana z płyty laminowanej w 
tonacji drewna lub białej, o gr. 18 mm. • min. wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm

6

Quadro - zestaw 1, 90 st. 1 szt.   Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 
mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm.                                
• Quadro - regał M z przegrodą i półką, 1 szt.
• Quadro - regał L z przegrodą i 2 półkami, 1 szt.
•Quadro - regał M z 2 przegrodami i półką, 1 szt.
• Półki do Quadro, 2 szt., 1 kpl.                                                                                   
• Quadro - szuflada wąska - kolor lub biała, 2 szt.
• Quadro - szuflada wąska - kolor lub biała, 2 szt.
•  Quadro - drzwiczki małe 90 st. -kolor lub biała, 4 szt.
• Quadro - drzwiczki małe 90 st. - kolor lub biała, 4 szt.
• Quadro - drzwiczki małe 90 st. - kolor lub biała, 2 szt.
• Quadro - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - kolor lub biała, 2 
szt.
• Quadro - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. -kolor lub biała, 1 
szt.
• Quadro - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - kolor lub biała, 1 
szt.

7

Quadro - szafka na dużą skrzynię 2 szt.   Element skłądowy do szafki poz. 6 -  duża skrzynia  lub 2 małe skrzynie. W 
szafce można zamontować także małe drzwiczki i półki. Wykonana z płyty la-
minowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 mm. • min. wym. 79,2 x 41,5 
x 86,8 cm



  

8

Quadro - skrzynia mała - biała 4 szt.   Pojemne skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie.  Wykonane z 
białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF
o gr. 18 mm.• min. wym. frontu 37 x 37 cm • min. wym. wewn. 34 x 32,5 x 28
cm

9

Quadro - 90 stopni 2 zestawy   Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 
mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm.                                
• Quadro - regał L z przegrodą i 2 półkami, 3 szt.
•  Quadro - drzwiczki małe 90 st. - 4 szt.
• Quadro - drzwiczki małe 90 st. - 4 szt.
• Quadro - drzwiczki małe 90 st. - 4 szt.
• Quadro - szuflada wąska - 4 szt.

10

Quadro - 90 st. 1 zestaw   Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 
mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm.                                
•Quadro - szafka-kryjówka, 1 szt.
•  Quadro - regał M z 2 przegrodami i półką, 1 szt.
•  Auto - zestaw szafek, 1 szt.
• Quadro - daszek szeroki - 1 szt.
• Stelaż wysoki do daszków, 2 szt.

11

Quadro - 90 st. 1 zestaw   Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 
mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm                                 
• Quadro - regał L z 2 przegrodami i 2 półkami, 2 szt.
• Quadro - szuflada wąska - kolor lub biała, 8 szt.                                                   
• Quadro - drzwiczki małe 90 st. - kolor lub biała, 4 szt.
• Quadro - małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - szare, 2 szt.

12

Quadro - szafka M na plastikowe pojem-
niki - z przegrodą

6 szt.   Szafkę należy uzupełnić plastikowymi pojemnikami. Wykonana z płyty lami-
nowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.• min. wym. 70,2 x 48 x 86,8
cm
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Materac narożny do kącika z baldachi-
mem Marchewkowe pole

1 szt.   Miękkie, bezpieczne kąciki zabaw to idealne miejsce do spędzania wolnego 
czasu. Radosna kolorystyka i ciekawe aplikacje sprawią, że kącik stanie się 
ulubionym miejscem zabaw wszystkich maluchów. Materace zostały wykona-
ne z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 
czystości. Sensoryczne aplikacje uatrakcyjnią zabawę i pomogą dzieciom roz-
wijać percepcję dotykową. Wszystkie dodatkowe elementy są pokryte tkani-
ną bawełnianą. • min. wym. 135 x 135 x 50 cm • wys. materaca 15 cm • kół-
ko wykonane z futerka o min. śr. 25 cm • 2 marchewki z natką, odpinane na 
rzep • min. wym. marchewki 25 x 50 cm • min. wym. natki 43 x 30 cm.

14

Quadro - szafka XL z 3 półkami 9 szt.   Szafkę można uzupełnić małymi  lub średnimi drzwiczkami. Wykonana z płyty
laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.• min. wym. 79,2 x 41,5 
x 161,6 cm.

15

Pojemnik duży - kolor lub biały 12 szt.   Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujący do szafek. Dostar-
czany z prowadnicami. • min. wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm • wymiary dla 1 
szt.• kolor lub biała

16

Pojemnik głęboki - kolor lub biały 24 szt.   Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujący do szafek. Dostar-
czany z prowadnicami. • min. wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm • wymiary dla 1 szt.• 
kolor limonkowy

17

Pojemnik płytki - kolor lub biały 12 szt.   Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pasujące do szafek. Dostar-
czane z prowadnicami. • min. wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm • wymiary dla  1 
szt.• kolor lub biała
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Quadro  - biurko z szafką 90 i 1 szufladą -
białe

4 szt.   Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, z kolorowymi 
elementami wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. • min. wym. 
120 x 60 x 76 cm • min. wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm • min.wym. 
wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm • min.wym. frontu szafki 37 x 37 cm • 
min.wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm

19

Krzesło konferencyjne ISO Alu kolor 8 szt.   Wygodne krzesła wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach. 
Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-
owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • min. 
wys. 47 cm• popielato - czarne

20

Biała tablica magnetyczna 100x150cm 4 szt.   Tablice białe do układania obrazków, pisania. Posiadają aluminiową ramę. Po
tablicy można pisać tylko markerami suchościeralnymi dobrej jakości. Moco-
wane są do ściany za pomocą uchwytów. Wymagają częstego czyszczenia 
płynem do tablic suchościeralnych. Płyn w zestawie startowym do tablic su-
chościeralnych. min. wym. 150 x 100 cm

21

Quadro - regał XL z przegrodą i 3 półkami 4 szt.   Regał można uzupełnić małymi  lub średnimi drzwiczkami  i półkami  oraz wą-
skimi szufladami - można zamocować je na najniższym poziomie. Wykonany z
płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.• min. wym. 79,2 x
41,5 x 161,6 cm

22

Pufa myszka 1 szt.   Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach, wykonane z pianki, z pokrow-
cem z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. • min. wym. 46 
x 54 x 43 cm • min. wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm

23

Gruszka mała kolor lub biały - kształtki 
rehabilitacyjne

2 szt.   Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształ-
tem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą ła-
two utrzymać w czystości. • waga ok. 4 kg • min. śr. 60 cm • min. wys. 80 cm
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Duża skrzynia 2 szt.   Bardzo pojemna i praktyczna skrzynia do przechowywania, która może służyć
także jako siedzisko. Wykonana z tworzywa sztucznego. •min.  wym. 124 x 55
x 62,5 cm • maksymalne obciążenie 220 kg • maksymalna ładowność wnę-
trza skrzyni 50 kg

25

Ławka z okrągłymi nogami 8 szt.   Wykonana z płyaty wiórowej o gr. 25 mm, sklejka drewnopodobna• 
min.wym. 118 x 35,5 x 35 cm

26

Szatnia  - prosta 5 - klon 5 szt.   Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty wiórowej w tonacji klo-
nu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia 
utrzymanie szatni w czystości. Szatnie mogą być uzupełnione drzwiczkami: 
kolorowymi lub białymi z płyty MDF, z foliowanej płyty MDF  oraz lakierowa-
nymi ze wzorem. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane
i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w 
szatni poszczególnych grup dzieci. • po zamontowaniu drzwiczek wnęka o 
min. gł. 25 cm i min. szer. 19,5 cm • min. wys. ławeczki 32,5 cm (wersje wy-
sokie) lub 26 cm (wersje niskie).• każdy moduł z przeznaczeniem dla pięcior-
ga dzieci •min.wym. 108,5 x 50 x 131 cm

27

Szatnia  - prosta 3 - klon 4 szt.   Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty wiórowej w tonacji klo-
nu. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co ułatwia 
utrzymanie szatni w czystości. Szatnie mogą być uzupełnione drzwiczkami ko-
lorowymi lub białymi z płyty MDF , z foliowanej płyty MDF oraz lakierowany-
mi ze wzorem. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są schowane i 
nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na oznaczenie miejsca w 
szatni poszczególnych grup dzieci. • po zamontowaniu drzwiczek wnęka o 
min. gł. 25 cm i min. szer. 19,5 cm • min. wys. ławeczki 32,5 cm (wersje wy-
sokie) lub 26 cm (wersje niskie).• każdy moduł z przeznaczeniem dla trójki 
dzieci  • min. wym. 66 x 50 x 131 cm

28

Wieszak szatniowy tęcza - prosty 4 szt.   Wieszak wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z 5 kolorowymi, 
plastikowymi wieszakami.

29

Gruszka mała jasno niebieska - kształtki 
rehabilitacyjne

1 szt.   Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształ-
tem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą ła-
two utrzymać w czystości. • waga ok. 4 kg • min. śr. 60 cm • min.wys. 80 cm
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Pufa krowa 1 szt.   Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach, wykonane z pianki, z pokrow-
cem z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. • min. wym. 46 
x 54 x 43 cm •min. wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm

31

Pufa pies 1 szt.   Miękkie pufy-zwierzątka w wesołych kolorach, wykonane z pianki, z pokrow-
cem z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. • min. wym. 46 
x 54 x 43 cm • min. wym. siedziska 30 x 50 x 26 cm

32

Bujak Kurka 1 szt.   Sympatyczne bujaki do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstruk-
cja zapewnia wspaniałą zabawę dla najmłodszych. Pokrycie wykonane z trwa-
łej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.• min.wym. 77 (+13) x 30 x 
54 cm

33

Poduszki okrągłe 20 szt. 2 szt.   Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 
wypełnione gąbką. Wymiarem dopasowane do stojaka na poduszki. • min. śr.
35 cm • min. wys. 3 cm

34

Pufa kibica czarno-biała 1 szt.   Doskonałe siedzisko dla młodego kibica, kształt i kolory imitują piłkę nożną. 
Pufa wykonana z imitacji skóry, z wypełnieniem z ciętej pianki poliuretano-
wej. •min. śr. 70 cm • waga ok. 4 kg

35

Poduszki emocje 1 kpl   Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 
wypełnione gąbką. Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, 
smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. • 6 szt. = 1 kpl •min.  śr. 30 
cm • min. wys. 8 cm

36

Gruszka mała kolor lub biały - kształtki 
rehabilitacyjne

2 szt.   Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształ-
tem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą ła-
two utrzymać w czystości. • waga ok. 4 kg • min. śr. 60 cm • min.wys. 80 cm

37

Gruszka mała kolor lub biały - kształtki 
rehabilitacyjne

2 szt.   Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształ-
tem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą ła-
two utrzymać w czystości. • waga ok. 4 kg • min. śr. 60 cm • min. wys. 80 cm

38

Ławka gimnastyczna 2 m - nogi drewnia-
ne

4 szt.   Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiada-
ją niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki 
usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eks-
ploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka 
posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub 
skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może 
służyć jako równoważnia. • min. wys. 31 cm• dł. ok. 2 m

39

Quadro - szafka L z 2 półkami 4 szt.   Szafkę można uzupełnić małymi lub średnimi drzwiczkami. Wykonana z płyty 
laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.• min. wym. 79,2 x 41,5 
x 124,2 cm

40

Quadro - szafka - domek 1 szt.   Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci 
mogą usiąść wygodnie w środku, zrelaksować i wyciszyć. Do uzupełnienia 
szafki można wykorzystać siedziska. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, w tonacji klonu, piankowe materace pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą 
do utrzymania w czystości. • min. wym. 130 x 60 x 173,5 cm
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Materac - siedzisko szare 1 szt.   Wygodny materac uzupełniający szafkę-domek, można go wykorzystać także 
jako osobne siedzisko. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą 
do utrzymania w czystości. • min. wym. 126 x 55,5 x 14 cm • min. wys. bo-
ków 94 i 75 cm

42

Quadro - zestaw szafek Auto, 90 st. 1 szt.   Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18 
mm, fronty wykonane z foliowanej płyty MDF, o gr. 18 mm. Zestaw szafek 
auto. W komplecie materac, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzyma-
nia w czystości, mocowany na napy. Białe szuflady mają frezowane wzory 
imitujące koła. Szafki do ustawienia pod ścianą.
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Poduszka 1 szt.   Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych kolorach i wielu kształtach do 
wyboru typu krab. Doskonałe do kącików zabaw i relaksacyjnych. • min. 
wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm

RAZEM:
  

................................ dn. ............................ 

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

podpisy osoby/osób
upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy



  

Załącznik Nr 3
Oferent (adres)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Email, tel kontaktowy

Oświadczenie Wykonawcy

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………. r. w zakresie
dostawy i montażu fabrycznie nowych mebli w ramach realizacji projektu pn. „Kucykowa kraina II”,
oświadczam iż:

1. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia;
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie.
3. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upo-
ważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wyko-
nawcy 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,  pokrewieństwa drugiego  stopnia  lub  powinowactwa drugiego  stopnia  w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w
ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy
czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w
takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Jednocześnie  stwierdzam/y,  iż  świadomy/i  jestem/śmy  odpowiedzialności  karnej  związanej  ze
składaniem fałszywych oświadczeń. 

....................................... dn. ............................ 

........................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy


