www.blizejdostepnosci.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i dostarczenie materiałów w postaci długopisów i pendrive z materiałami
szkoleniowymi w ramach projektu „Bliżej dostępności”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój
Nr zamówienia: U2/2018/BD/TUS
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja TUS
ul. J.P. Woronicza 29a, 02-640 Warszawa
Tel. 501 009 857
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup długopisów i pendrive z materiałami szkoleniowymi w ramach
projektu „Bliżej dostępności”.
Wspólny Słownik Zamówień:
22462000-6 – materiały reklamowe
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych (komplet:
długopis i pendrive z materiałami szkoleniowymi) dla 1500 pracowników administracji publicznej,
uczestniczących w szkoleniu dot. dostępności przestrzeni i budynków dla osób z
niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego w ramach projektu „Bliżej dostępności”,
dofinansowanego z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania:
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
oznakowanych logotypami materiałów szkoleniowych we wskazanych niżej ilościach.
Ilość sztuk poszczególnych materiałów szkoleniowych:
1. Długopisy – 1500 szt.
2. Pendrive z zapisanymi (wgranymi) materiałami szkoleniowymi – 1500 szt.
W ramach przedmiotu zamówienia Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się wycenić i uwzględnić
dostawę do zamawiającego 1500 kompletów materiałów (jeden komplet zestawu stanowi: długopis i
pendrive z materiałami szkoleniowymi).
Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego komplety materiałów w
terminach i ilościach wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wykonane
zamówienie na własny koszt pod wskazane przez Zamawiającego adresy.
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Każdy z elementów w dostarczonym do Zamawiającego komplecie musi spełniać co najmniej
poniższe minimum wymagania (stosowane dla swego rodzaju).


Długopis – w plastikowej lub metalowej obudowie lub plastikowo-metalowej z zatyczką lub
włączany i wyłączany poprzez naciśniecie górnej części długopisu,
 kolor długopisu - dowolny,
 trwała kulka (końcówka pisząca) zapewniająca grubość pisania od 0,4 mm do 0,7 mm,
 kolor tuszu - niebieski, tusz szybkoschnący (nie rozmazujący się),
 grafika: nadruk o treści: „Bliżej dostępności” plus logotyp monochromatyczny, czarny
naniesiony metodą grawerowania lub laserową – wzór poniżej:



Pendrive – wykonanie z aluminium lub plastiku lub aluminium i plastiku, obudowa o
odpowiedniej wytrzymałości zabezpieczająca przed uszkodzeniem, pendrive prosty w
obsłudze, niezależny od dodatkowego zasilania, od razu gotowy do użycia bez konieczności
instalowania sterowników lub innych wymagających instalacji; dane techniczne:
 Typ nośnika pamięci – Pendrive USB,
 Pojemność pamięci – 8 GB,
 Interfejsy (komputerowe/multimedialne) – USB 2.0 lub USB 3.0,
 Prędkość przesyłu danych (zapis) – minimum 5 MB/s,
 Prędkość przesyłu danych (odbiór) – minimum 10 MB/s,
 Kolor – dowolny,
 Grafika: logotyp „Bliżej dostępności” plus logotyp „Unii Europejskiej” monochromatyczny,
kolorowy naniesiony metodą grawerowania lub laserową – wzory poniżej na obrazku.

 rodzaj obudowy – karta kredytowa (przykład poniżej na obrazku)

Na nośniku zostanie zapisany (wgrany) materiał dostarczony przez Zamawiającego.
UWAGA:
Zamawiający przyjmie tylko komplety zawierające wszystkie wymagane elementy dobrej jakości, nie
uszkodzone, fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń.
Logotypy muszą być zgodne z „Księgą identyfikacji wizualnej”:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
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4.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 04.01.2019r.
Miejsce dostawy:
682 sztuk - Fundacja TUS, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa,
409 sztuk - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków
409 sztuk - Spółdzielnia Socjalna „FADO” ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówień.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 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.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenie
będące częścią Formularza Ofertowego (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
- Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych
(PLN).
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-

Wykonawca/Dostawca otrzyma wynagrodzenie brutto w maksymalnej wysokości wynikające z
oferty przyjętej przez Zamawiającego.
Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty tylko w przypadku realizacji zamówienia
zrealizowanego w całości, zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawionym w ofercie.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty - załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego.
3. Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych – załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego (jeśli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz
opieczętowana pieczątką Oferenta.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Bogdan Banaś – specjalista ds. szkoleń
Fundacja TUS
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa
Tel. 501 009 857, mail: bogdan.banas@tus.org.pl
10. MIEJSCE i TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Fundacja TUS ul. Bitwy Warszawskiej 1920
r. 10, 02-366 Warszawa w godz. 10:00-15:00 lub drogą e-mailową na adres: tus@tus.org.pl, z
dopiskiem „Oferta na materiały szkoleniowe”
-

-

Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2018 r., do godz.23.59.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę
punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje
dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny
równej bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą
rozpatrywane przez Zamawiającego.
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11. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBORU WYKONAWCY i SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi – 90 pkt (waga)
b). Aspekty społeczne – 10 pkt (waga)
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C= [Cmin / CB] x 90
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne
D= [DB] x 10
D - ilość uzyskanych punktów
DB - spełnienie kryterium klauzula społeczna.
W kryterium tym 10 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej lub innym
podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721,
z późn. zm. 108);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm.
109) ), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r.
poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749) przy czym co najmniej 30% osób
zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty musi należeć do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa wyżej.
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Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z
poszczególnych kryteriów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu „Bliżej dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
13. INNE POSTANOWIENIA
-

-

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie projektu „Bliżej
dostępności” http://blizejdostepnosci.pl/
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Spełnieniu aspektów społecznych (jeśli dotyczy).
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr U2/2018/BD/TUS

FORMULARZ OFERTY
1. Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b) Adres Wykonawcy
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
tel. ......................................................
fax ............................................................
REGON .................................................
NIP ...........................................................
Nr konta: ..............................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ……………………… r., zgodnie z wymaganiami określonymi
w jego treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu usługi w
postaci przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w postaci długopisów i pendrive z
materiałami szkoleniowymi dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Bliżej
dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Nr zamówienia:
U2/2018/BD/TUS).
2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
Cena brutto …................................................ zł, słownie:……………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w tym:
Wyszczególnienie

Koszt
jednostkowy
(PLN, brutto)

Koszt łączny
(PLN, brutto)

Koszt długopisów (1500 sztuk)
Koszt pendrive z wgranymi materiałami szkoleniowymi
(1500 sztuk)
3. Jednocześnie oświadczamy, iż:
- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo
nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.
- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
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4. Jednocześnie oświadczamy, że:
 Zapoznałem/łam się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu nr
U2/2018/BD/TUS,
 Uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
5. Termin realizacji zamówienia: zgodny z przedstawionym w Zapytaniu Ofertowym.
6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i zobowiązujemy się zrealizować
zamówienie na warunkach w nim określonych.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
8. Oświadczam, że zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego uwzględnia
wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres
rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
9. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

.............................................
(miejsce, data)

...............................................................
(podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionych/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr U2/2018/BD/TUS

………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………...
oświadczam, że Wykonawca jest/ nie jest1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.............................................
(miejsce, data)

1

.................................................................................
(podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionych/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy)

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr U2/2018/BDTUS
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest2 zakładem pracy chronionej lub innym podmiotem, którego
działalność, lub działalność jego wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która będzie realizowała
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z
późn. zm. 108) );
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm. 109) ), mających
trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z
2016 r. poz. 930);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz.
1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz.
573 oraz z 2016 r. poz. 749).
oraz co najmniej 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty należy/nie
należy3 do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
................................................
........................................................
(miejsce, data)

2
3

(podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionych/upoważnionych
reprezentowania wykonawcy)

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.
Nie potrzebne usunąć lub skreślić.
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