
  

O  F  E  R  T  A 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
„Dostawa fabrycznie nowej minikopraki” 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi netto (bez 

VAT)..............................................................................................[PLN]  
        słownie: ................................................................................. [PLN] 
     plus należny podatek VAT w wysokości …........%  
     tj.  .......................................................................................... [PLN] 
        (słownie: ……………………………………………………….… [PLN] 
     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN] 
        (słownie: ……………………………………………................. [PLN] 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie do: 18.12.2013r. 
6) zobowiązuję się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość zamówienia, 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury, 
8) wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości 3 000 zł zostało [złożone w kasie w formie 

……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego]1 , 
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 7, 
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu  

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
11) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia]2, 
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia,  
13) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej. 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej i skreśla pkt.13 

14) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
15) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  
 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccciii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      

a)   

b)   

 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1
 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 

2 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

  Załącznik nr 1 
       do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 



OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  
 

IIImmmiiięęę    iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo    

AAAdddrrreeesss     

NNNrrr    ttteeellleeefffooonnnuuu    

NNNrrr    fffaaakkksssuuu    

AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll     

 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
                    

 
 

                
 

OŚWIADCZENIE 
  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
„Dostawa fabrycznie nowej minikopraki” 

 
dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.  

 

oświadczamy, że: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień 

związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy; 
   
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

ppp ooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Załącznik nr 2 
     do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 

 



 

 
OŚWIADCZENIE 

  
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: 

 
 

„Dostawa fabrycznie nowej minikopraki” 

 
dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.  

 

oświadczam, że: 
 
nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.   
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooo wwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu pppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    

ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 
 

 

Załącznik nr 3 
     do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 

 



 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  
przetargu nieograniczonego na zadanie: 
 

„Dostawa fabrycznie nowej minikopraki” 

 
dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku.  

      

oświadczam, że: 
 
zapoznałem się z projektem umowy będącym załącznikiem nr  7 do SIWZ i akceptuję jego postanowienia oraz 
zobowiązuję się do podpisania umowy na niniejszych warunkach.   
 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa   

      

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 4 
     do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 

 



 

 
 

 

WYKAZ DOSTAW 
  

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie związane z działalnością sektorową prowadzonym w trybie  
przetargu nieograniczonego na zadanie: 
 

 
„Dostawa fabrycznie nowej minikopraki” 

 

dla Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy w  2013 roku, przedstawiamy poniżej wykaz: 

LLL...ppp...    

   

   

   

   

NNNaaazzzwwwaaa   

dddooossstttaaawwwyyy    

PPPrrrzzzeeedddmmmiiiooottt    dddooossstttaaawwwyyy    

wwwrrraaazzz   zzz    kkkrrróóó ttt kkk iiimmm   jjjeee jjj    

oooppp iii ssseeemmm   

DDDaaatttaaa   wwwyyykkkooonnnaaannn iiiaaa    

WWWaaarrr tttooośśśććć    nnneeettt tttooo   

dddooossstttaaawwwyyy    

OOOdddbbb iiiooorrrcccaaa   

(((nnnaaazzzwwwaaa,,,    aaadddrrreeesss,,,    

nnnrrr    ttteee llleee fffooonnnuuu   dddooo   

kkkooonnntttaaakkktttuuu)))    

NNNaaazzzwwwaaa   

GGGeeennneeerrraaa lllnnneeegggooo      

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy   (((    www   

ppprrrzzzyyypppaaadddkkkuuu   

rrreeeaaa lll iii zzzaaaccc jjj iii    

zzzaaammmóóówwwiiieeennn iiiaaa    jjjaaakkkooo   

pppooodddwwwyyykkkooonnnaaawwwcccaaa)))    

UUUwwwaaaggg iii    

pppoooccczzząąą ttteeekkk   

(((dddaaatttaaa)))    
zzzaaakkkooońńńccczzzeeennn iiieee    

(((dddaaatttaaa)))    

1.         

2.         

3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały 
wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający , że dostawy zostały wykonane 
należycie, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy. 
 
PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy   (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    ooofffeeerrrtttyyy   www   

iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniiiooonnneeejjj (((yyyccchhh)))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaannniiiaaa   nnniiinnniiieeejjjssszzzeeejjj    

ooofffeeerrrtttyyy   www   iiimmmiiieeennniiiuuu   

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccciiieee)))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
MMMiiieeejjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa   

      

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 
     do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 

 



 

 

 

WYKAZ PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH URZĄDZENIA 
 
 
 

 
 
 

Do opisu Wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi zawierającą co najmniej: 
1. Opis urządzenia. 
2. Rysunki, zdjęcia, dokumentacja techniczno - ruchowa i inne dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków. 
 
 

PODPIS(Y): 
 

lll ...ppp ...    
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo    iii    iiimmmiiięęę    ooosssooobbbyyy    (((ooosssóóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    

nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    

WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPooo dddppp iiisss(((yyy)))    ooosssooobbbyyy(((ooosssóóóbbb)))    

uuu ppp ooowwwaaażżżnnn iiiooonnneee jjj (((yyyccchhh)))    dddooo    

pppooodddppp iiisssaaannn iiiaaa    nnn iiinnn iiieee jjjssszzzeee jjj    ooo fffeeerrr tttyyy    

www   iiimmmiiieeennn iiiuuu    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć (((ccc iii eee)))    

WWWyyykkkooonnn aaawwwccc(((óóówww)))    
MMMiiieee jjjssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa    

      

      

 

„„„DDDooossstttaaawwwaaa   fffaaabbbrrryyyccczzznnniiieee   nnnooowwweeejjj    mmmiiinnniiikkkooopppaaarrrkkkiii”””    

LLLppp...    
WWWyyymmmaaagggaaannnyyy   pppaaarrraaammmeeettt rrr    

OOOfffeeerrrooowwwaaannnyyy   

pppaaarrraaammmeeettt rrr    

111...    NNNaaazzzwwwaaa   ppprrroooddduuuccceeennntttaaa         

222...    mmmaaasssaaa   rrrooobbboooccczzzaaa:::    mmmiiinnn   222666000000   kkkggg,,,    mmmaaaxxx   222888000000   kkkggg;;;     

333...    ssszzzeeerrroookkkooośśśććć    rrrooobbboooccczzzaaa   mmmaaaxxx   111666000000   mmmmmm;;;       

444...    
mmmoooccc   sssiii lllnnniiikkkaaa   mmmiiinnn   222000   KKKMMM   zzz    uuukkk łłłaaadddeeemmm   pppaaalll iiiwwwooowwwyyymmm   zzzbbbuuudddooowwwaaannnyyymmm   www   ooopppaaarrrccciiiuuu   ooo   ttt rrraaadddyyycccyyyjjjnnnąąą    pppooommmpppęęę    wwwttt rrryyyssskkkooowwwąąą    

iii    wwwttt rrryyyssskkkiiiwwwaaaccczzzeee;;;    
   

555...    mmmaaakkksssyyymmmaaalllnnnaaa   ggg łłłęęębbboookkkooośśśććć    kkkooopppaaannniiiaaa   nnniiieee   mmmnnniiieeejjjssszzzaaa   nnniiiżżż    222666000000   mmmmmm;;;       

666...    zzzaaasssiiięęęggg   mmmaaakkksssyyymmmaaalllnnnyyy   mmmiiinnniiimmmuuummm   444555000000   mmmmmm;;;       

777...    mmmooożżż lll iiiwwwooośśśććć    kkkooopppaaannniiiaaa   ppprrrzzzyyy   kkkrrraaawwwęęędddzzziii    zzzeeewwwnnnęęę ttt rrrzzznnneeejjj    gggąąąsssiiieeennniiiccc,,,    rrróóówwwnnnooollleeegggllleee   dddooo   lll iiinnniii iii    mmmaaassszzzyyynnnyyy   [[[TTTAAAKKK///NNNIIIEEE]]] ;;;       

888...    

uuudddźźźwwwiiiggg   nnnaaa   mmmaaakkksssyyymmmaaalllnnnyyymmm   zzzaaasssiiięęęggguuu   iii    ooobbbrrroooccciiieee   bbboooccczzznnnyyymmm   999000000    nnniiieee   mmmnnniiieeejjjssszzzyyy   nnniiiżżż    222555000   kkkggg   ((( lll iiiccczzzooonnneee   nnnaaa   pppooozzziiiooommmiiieee   

gggrrruuunnntttuuu))) ...    MMMooożżż lll iiiwwwooośśśććć    uuussstttaaawwwiiieeennniiiaaa   www   ooodddllleeeggg łłłooośśśccciii    pppooommmiiięęędddzzzyyy   222,,,000   aaa   222,,,555   mmm   oooddd   śśś rrrooodddkkkaaa   ooobbbrrroootttuuu   mmmaaassszzzyyynnnyyy   

ppprrreeefffaaabbbrrryyykkkaaatttóóówww   bbbeeetttooonnnooowwwyyyccchhh   tttyyypppuuu   kkkrrręęęgggiii    bbbeeetttooonnnooowwweee,,,    pppoookkkrrryyywwwyyy   ooo   mmmaaasssiiieee   nnniiieee   mmmnnniiieeejjjssszzzeeejjj    nnniiiżżż    666000000   kkkggg;;;    

   [[[TTTAAAKKK///NNNIIIEEE]]] ;;;    

   

999...    sssiii łłłaaa   kkkooopppiiiąąącccaaa   nnnaaa   rrraaammmiiieeennniiiuuu   nnniiieee   mmmnnniiieeejjjssszzzaaa   nnniiiżżż    111444555000   kkkgggfff ;;;     

111000...    sssiii łłłaaa   kkkooopppiiiąąącccaaa   nnnaaa   łłłyyyżżżccceee   kkkooopppaaarrrkkkooowwweeejjj    nnniiieee   mmmnnniiieeejjjssszzzaaa   nnniiiżżż    222444555000   kkkgggfff ;;;     

111111...    
śśś rrreeedddnnniiicccaaa   zzzaaawwwrrraaacccaaannniiiaaa   zzz    uuurrrooobbbkkkiiieeemmm   www   łłłyyyżżżccceee   nnniiieee   wwwiiięęękkkssszzzaaa   nnniiiżżż    222777222000   mmmmmm,,,    jjjaaakkkooo   ppprrrzzzeeesssttt rrrzzzeeeńńń    nnniiieeezzzbbbęęędddnnnaaa   nnnaaa   

pppeee łłłnnnyyy   ooobbbrrróóó ttt    kkkooopppaaarrrkkkiii    zzz    uuurrrooobbbkkkiiieeemmm   –––    jjjeeeśśś lll iii    mmmaaassszzzyyynnnaaa   ppprrraaacccuuujjjeee   pppooommmiiięęędddzzzyyy   pppiiiooonnnooowwwyyymmmiii    śśśccciiiaaannnaaammmiii ;;;    
 

111222...    
uuukkk łłłaaaddd   nnnaaapppęęędddooowwwyyy   wwwyyypppooosssaaażżżooonnnyyy   www   mmmiiinnniiimmmuuummm   222   ppprrręęędddkkkooośśśccciii    jjjaaazzzdddyyy,,,    ppprrrzzzyyy   ccczzzyyymmm   ppprrręęędddkkkooośśśććć    ttt rrraaannnssspppooorrrtttooowwwaaa   

mmmiiinnniiimmmuuummm   333,,,888   kkkmmm///hhh   [[[TTTAAAKKK///NNNIIIEEE]]] ;;;    
 

111333...    mmmaaassszzzyyynnnaaa   wwwyyypppooosssaaażżżooonnnaaa   www   ggguuummmooowwweee   gggąąąsssiiieeennniiiccceee   ooo    sssyyymmmeeettt rrryyyccczzznnnyyymmm   llluuubbb   aaasssyyymmmeeettt rrryyyccczzznnnyyymmm      bbbiiieeeżżżnnniiikkkuuu;;;     

111444...    ppprrrzzzeeeśśśwwwiii ttt    pppoooddd   rrraaammmąąą    mmmaaassszzzyyynnnyyy   nnniiieee   nnniiiżżżssszzzyyy   nnniiiżżż    333222000   mmmmmm;;;     

111555...    mmmaaassszzzyyynnnaaa   mmmuuusssiii    bbbyyyććć    wwwyyypppooosssaaażżżooonnnaaa   www   llleeemmmiiieeessszzz   ssspppyyyccchhhaaarrrkkkooowwwyyy   sssttteeerrrooowwwaaannnyyy   hhhyyydddrrraaauuulll iiiccczzznnniiieee   [[[TTTAAAKKK///NNNIIIEEE]]] ;;;     

111666...    pppooozzziiiooommm   hhhaaa łłłaaasssuuu   nnnaaa   zzzeeewwwnnnąąą ttt rrrzzz    mmmaaaxxx   999444dddBBB;;;     

Załącznik nr 6 
     do specyfikacji 

26/TZ-1/09/13 

 


