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PET,NOMOCNICTWO

I.

My, nitej wyszczeg6lnieni: Wykonawcy

/

wsp6lnicy spr6lki cywiln€j *

l. ....................
(

pelna nazwa l|ykonawcy / Imig i nazwisko llspolnika

)

rep(ezentowany przez.

a) ..................
b) ..................
2. ...................
(
r

pelna nazwa Wykonawcy / Imig i nozwisko llspolnika

)

epr ezentow any pr zez'.

a) ...........
b) ..................
3. ....................
(

pelna nazwa Wykoncwcy / Imig i nazwisko ll/spdlnika

)

reprezentowany przez"

a) ..................
hl
Wspdlnie ubiegaj4cy sig

o

udzieleni€ zam6wienia publicznego

/

wystQpujqcy jako sp6lka cywilna *,

skladamy ofertQ wsp6lnq, w postgpowaniu na:

,,Dostawg material6w biurowych
Kredytowe"

II.

na potrzeby

Warmif sko-Mazurskiego Funduszu ,,porgczenia

Sp. z o.o. w Dzialdowie" w przetargu nieograniczonym

Odwiadczamy, Ze na Pelnomocnika reprezentuj4cego Wykonawc6w / Wsp6lnik6w sp6lki cywilnej *,

w wyZej wymienion;,rn postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, zostal wyznaczony:
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jako nasz przedstawiciel jest upowa2niony:
do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w / Wsp6lnik6w spdlki *, w postgpowaniu o udzielenie

Pelnomocnik oke3lony w punkcie IL

a)

1

,

zamdwienia + albo,

b)

do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w / Wsp6lnik6w sp6lki

zam6wienia

3.

i

*,

w postgpowaniu o udzielenie

zawarcia umouy w sprawie zam6wienia publicmego *.

Wszyscy Wykonawcy / Wsp6lnicy spolki *, oke6leni w punkcie L ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoSi za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale4/tego wykonania umowy.

trI.

Podpisy i pieczgcie przedstawiciela Wykonawcy / Wsp6lnika spolki

*

zgodnie z aktem rejestrowym:
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