
ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO
NR 92 /05

z dnia :I- wrzesnia 2005 r.

W sprawie: przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cene na sporzadzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych okreslajacych
wartosc rynkowa nieruchomosci z mozliwoscia skladania ofert czesciowych. .
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 98 ust. 3 oraz 130 ust. 2 ustawy
z dnia21 sierpnia1997r. o gospodarcenieruchomosciami(Dz.U. z 2004r. Nr 261poz.2603
ze zm.) w zwiazku z art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

§ 1
Zarzadzam przeprowadzenie postepowania w trybie zapytania o cene zgodnie z ustawa Prawo
zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózno zm.) na sporzadzenie 6
oddzielnych operatów szacunkowych okreslajacych wartosc rynkowa nieruchomosci.

§2
Zatwierdzam Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiaca zalacznik do
niniejszego Zarzadzenia.

§3
Powoluje komisje przetargowa w skladzie:

1) Adam Habrylo;
2) Anna Matuszak;
3) Malgorzata Gedymin;
4) Pawel Klimek;
5) Katarzyna Skiba.

§4
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Administracyjnego.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

RADC~RA WNY
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ZAPYTANIE O CENE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zamawiaja~y:
Starosta Poznanski. ,
Siedziba:
60-509 Poznan
ul. Jackowskiego 18
tel. (61) 8 410-500
fax (61) 8480-556
www.bip.powiat.poznanopl
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl
Godziny urzedowania: w poniedzialek w godzinach od 9.00- 17.00
od Wtorkudo piatku w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. Tryb post~powania
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cene z zachowaniem zasad
okreslonych ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
póznozm.).
1.3. Informacje uzupelniaja~e
Ilekroc w SIWZ zastosowane jest pojecie "ustawa", bez blizszego okreslenia, o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono
ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,poz. 177 z póznozm.)
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego moze zostac uniewaznione w przypadkach okreslonych w
art. 93 ustawy. O fakcie uniewaznienia postepowania, Zamawiajacy poinformuje wszystkich dostawców
bioracych w nim udzial.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sporzadzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych okreslajacych wartosc
rynkowa nieruchomosci w celu ustalenia odszkodowania z mozliwoscia skladania ofert czesciowych:
Cz~sc I. w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), za nieruchomosc polozona,w:
L Paczkowie, gmina Swarzedz, oznaczona w ewidencji gruntów: obreb Paczkowo, arkusz mapy 1, dzialka nr
389/9 o pow. 0,0836 ha, zapisana w dacie podzialu w ksiedze wieczystej KW nr l5L84l jako wspólwlasnosc
Pani Agaty Gronowskiej oraz Pana Zdzislawa Sowinskiego, (obecnie zapisana w KW nr 65.644 jako wlasnosc
Gminy Swarzedz), przejeta w wyniku podzialu na wlasnosc Gminy Swarzedz pod droge gminna (sprawa nr
GN-N.7222/23/04).
2. Zalasewie, gmina Swarzedz, oznaczona w ewidencji gruntów: obreb Zalasewo, arkusz mapy 3, dzialka nr 487
o pow. 0,0960 ha, dzialka nr 488 o pow. 0,3612 ha, dzialka nr 49111 o pow. 0,2662 ha, dzialka nr 492 o pow.
0,6242 ha, arkusz mapy 5, dzialka nr 489 o pow. 0,3497 ha, dzialka nr 490 o pow. 0,2061 ha, dzialka nr 49112o
pow. 0,2094 ha, zapisana w dacie podzialu w ksiedze wieczystej KW nr 90.076 jako wspólwlasnosc Panstwa
Violetty i Dariusza Bakowskich (obecnie zapisana w KW nr 120.603jako wlasnosc Gminy Swarzedz), przejeta
w wyniku podzialu na wlasnosc Gminy Swarzedz pod droge gminna (sprawa nr GN-N.7222/45/05).
3. Kobylnicy, gmina Swarzedz, oznaczona w ewidencji gruntów: obreb Kobylnica, arkusz mapy 1, dzialka nr
304/5 o pow. 0,0722 ha, zapisana w dacie podzialu w ksiedze wieczystej KW nr 5L4l6 jako wlasnosc Pani
Gabrieli Waligóry (obecnie zapisana w KW nr 113.480 jako wlasnosc Gminy Swarzedz), przejeta w wyniku
podzialu na wlasnosc Gminy Swarzedz pod droge gminna (sprawa nr GN.N.7222/46/05).
Cz~sc fi. w trybie art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzaja~e ustawy
reformuja~e administracj~ publicznaJDz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) za nieruchomosc polozona,w:
1. Konarzewie, gmina Dopiewo, oznaczon w ewidencji gruntów: obreb Konarzewo, arkusz mapy 1, dzialka nr
202/2 o powierzchni 0,0200 ha, za:pisanaw ksiedze wieczystej KW nr 203.088 i stanowiaca w dniu 31.12.l998L
wspólwlasnosc Panstwa Danieli i Tadeusza Kazmierczaków, przejeta z dniem L01.1999r. na wlasnosc Powiatu
Poznanskiegojako grunt zajety pod droge publiczna - droge powiatowa (sprawa nr GN-N.7222/53/03).
2. Jasinie, gmina Swarzedz, oznaczona w ewidencji gruntów: obreb Jasin, arkusz mapy 1, dzialka nr 225/5 o
pow. 0,1688 ha, zapisana w ksiedze wieczystej KW nr PO2P/0006l7l1l3 i stanowiaca w dniu 31.12.l998r.
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wlasnosc Pana Stanislawa Kowalskiego, przejeta z dniem 1.01.1999r. na wlasnosc Skarbu Panstwa jako grunt
zajetypoddrogepubliczna- drogekrajowa(sprawanr GN-N.7222/30/05).
C~sc ill. w trybie art. 136 i nast~pne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), za nieruchomosc polozona,w.:
Nieruchomosc polozona w Chludowie, Gmina Suchy Las, oznaczona w ewidencji gruntów: obreb Chludowo,
arkusz mapy 2, dzialka nr 546/1, o pow. 281 m2, zapisanej w ksiedze wieczystej KW nr 108451 jako wlasnosc
Gminy Suchy Las - w trybie art. 136 i nastepne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zakres wyceny winien obejmowac dokona~ie
ustalen wartosci nieruchomosci zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Terinin wykonania przedmiotu zamówienia:
Czesc 1- 30 dni od daty podpisania umowy.
Czesc II - 14 dni od daty podpisania umowy.
Czesc III - 14 dni od daty podpisania umowy.
4. OFERTY
4.1. Zamawiaja~y dopuszcza mozliwosc skladania ofert c~sciowych.
4.2. Nie dopuszcza si~ skladania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiaja~y nie przewiduje zamówien uzupelniaja~ych.
5. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
5.1. W ubieganiu si~ o udzielenie zamówienia moga,uczestniczyc Oferenci, którzy:

1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien (zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 3 siwz);

2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 5 siwz);

3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia (zloza
oswiadczenie, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);

4) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy (zloza oswiadczenie, o którym
mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);

5) Podpisza umowe na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego, wg zalaczonego projektu,
6) Zalacza dokumenty potwierdzajace pelnomocnictwa osób reprezentujacych oferenta Gezeli oferta nie

bedzie podpisana przez osobe wykazana w rejestrze sadowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla
formy organizacyjnej oferenta),

7) Zloza oferte zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ i ustawy Prawo zamówien publicznych,
5.2. Zamawiajacy jest zmuszony odrzucic oferte, jesli odpowiada ona zapisom art.89 ustawy. Postepowanie

uniewaznia sie w zwiazku z okolicznosciami okreslonymi w art. 93 ustawy.
6. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
6.1. Od Oferentów ubiegaja~ych si~ o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spelnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych nizej dokumentów.
Dokumenty te moga byc przedstawione w formie oryginalu albo kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem przez osobe podpisujaca oferte (podpis i pieczatka imienna "za zgodnosc z oryginalem". W
przypadku braku pieczatki imiennej, nalezy zlozyc czytelny podpis).

1) wypelniony formularz zgodny ze wzorem zawartym w zalaczniku nr 1 do niniejszej SIWZ (na kazda
czesc, na która oferent zamierza zlozyc oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz z dokladnym
okresleniem, której czesci dotyczy)

2) oswiadczenie o spelnianiu warunków wynikajacych z art. 24 ustawy (zalacznik nr 2);
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

4) projekt umowy - parafowany przez. osobe podpisujaca oferte - jako akceptacja jej warunków i tresci
(zalacznik nr 3);

7. UDZIELANIE WYJASNIEN
Wyjasnienia warunków zamówienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w art. 38.
Oferent moze zwracac sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie watpliwosci zwiazanych ze SIWZ.
Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ udzielane beda na pismie niezwlocznie wszystkim oferentom,
chyba ze prosba o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego na nmi~jniz 6 dni przed tern'linemotwarcia ofert.
1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
W sprawach formalno-prawnych :Adam Habrylo - Zastepca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego, pok 308A
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8410-672
e-mail:adam.habrylo@powiat.poznan.pl
W sprawach merytorycznych: Malgorzata Gedymin - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami.



8.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA:
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

l) oferta musi byc przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej pelna czytelnosc jej tresci, na drukach
zalaczonych przez Zamawiajacego i podpisana w miejscach wskazanych przez Za.JJ?awiajacego.Oferent
moze sporzadzic wlasny dokument, pod warunkiem, ze umiesci w nim wszystkie informacje scisle wg
wzoru Zamawiajacego.

2) oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
3) oferta musi byc dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, fmnie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
Oferenta orazjego adresie.

4) oferta musi hYcpodpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisywania oferty.
Za podpisanie uznaje si~ wlasnor~czny podpis z pieczatk~ imienna,

5) wszystkie zapisane strony oferty powinny byc ponumerowane
6) nalezy wypelnic formularz oferty stanowiacy zalacznik nr l
7) termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem wyznaczonego

terminu na skladanie ofert.
10. SKLADANIE OFERT
10.1. Oferta powinna zostac zlozona w kopercie zamknietej w sposób uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie z dopiskiem "Sporzadzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych okreslajacych wartosc rynkowa
nieruchomosci czesc nr , , . Nie otwierac przed dniem godz. ".
10.2. Oferta powinna zostac zlozona Zamawiajacemu na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan, pok. 002 - kancelaria w nieprzekraczalnym terminie do dnia do godz.

11. POSTEPOWANIE OFERTOWE
11.1. Zlozone oferty zostana,otwarte publicznie w dniu
w Poznaniu uU ackowskiego 18, pok. 315.
11.2. Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostana otwarte, zaproponowane ceny oglaszane w
trakcie otwarcia ofert zostana doreczone Oferentom nieobecnym, jednak wylacznie na ich pisemny wniosek.
12. CENA OFERTY
12.1. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cen~ kompletna, jednoznacznaJ ostateczna,
12.2. Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane
przez Oferenta.
Oferent moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert~.
13 . KRYTERIA OCENY OFERT
13.1. Oferent musi spelnic warunki okreslone w pkt. 5 niniejszej siwz ora zlozyc dokumenty okreslone w
pkt. 6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Wc = cena minimalna/cena badanej oferty x 100 pkt
Gdzie Wc - punkty za cen~
Za oferte najkorzystniejsza,uznana zostanie oferta zawieraja~a najnizsza,cen~.
13.2. Informacja o trybie powiadomienia o wyniku przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania,
przeslana listem poleconym wszystkim uczestnikom postepowania.
14. ZAWARCm UMOWY
Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.
15. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku post~powania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguj a , srodki odwolawcze okreslone w
Dziale VI ustawy.
16. SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.).

o godz. w siedzibie Starostwa Powiatowego



Zala~znik nr 1

pieczec Oferenta
, ,...........

nazwa oferenta
,...................................................................................................................................

adres
Nr tel/fax ....................................................
sklada oferte dla

STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEfOW ANIU PROWADZONYM W TRYBIE

ZAPYTANIA O CENE,NA:

CENA ZA CZE~C NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

netto zl
% Vat zl

brutto zl
(slownie: , )
1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreslonymi w siwz i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania oferty.
2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówien
publicznych tzn. 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
3.0swiadczamy, ze zalaczony do dokumentacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
4.W przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian.
Proponowane zmiany:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................
5.0swiadczamy, ze wszystkie zalaczone kopie dokumentów sa zgodne z oryginalami.
6.0swiadczamy, ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do jej podpisania w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
7.0swiadczamy, iz posiadamy konto bankowe w:

..........

Nr ... " ,...................

8.0swiadczamy, ze nasza oferta sklada sie z stron, slownie:
,........................

Do niniejszej oferty zalaczamy wymagane w SIWZ nastepujace dokumenty:
1)...................................................................
2)..................................................................
3).............................................................

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



Zala.~znik nr 2

pieczec oferent~

OSWIADCZENIE

PRZYSTEpUJAf: DO UDZIALU W POSTEfOW ANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE,NA:

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;



9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami,uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowani<io
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)


