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Wrocław, 28 listopada  2016r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016 

 
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o.  ul. Krakowska 56-62, 50-
425 Wrocław, zwana dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „Akademia Wychowania 
Przedszkolnego -  dobry start  w Bajkowej Przystani”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego: 
 

na stanowisko:  Pomoc techniczna   
 

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy 

na podstawie zasady konkurencyjności dla zakupów o wartości powyżej 14 tysięcy euro.  

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania 

przyczyn. 

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w 
zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 

09.2016r.  

 

II..  OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAPPYYTTAANNIIAA  
  

1. Rodzaj zamówienia 
Usługi 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia (kod CPV 85312110-3, 80110000-8, 80530000-8) 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie pomocy technicznej  w projekcie pt. „Akademia Wychowania 
Przedszkolnego -  dobry start  w Bajkowej Przystani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

3. Czas trwania zamówienia/termin wykonania 
Termin wykonania: 01.01.2017r. – 31.12.2017r. 

Godziny pracy pomocy technicznej: od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym ramowym planem 

dnia w godzinach od 07:00-17:00. Realizacja zadań odbywać się będzie w wymiarze 8 godz. dziennie. 

 

4. Wynagrodzenie 
Współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

5. Wymiar czasu pracy 
Pełny etat 
 
6. Podstawa zatrudnienia  
Umowa o pracę 

 

7. Miejsce realizacji zamówienia 
Siedziba zamawiającego: ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław 
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8. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy) 
a) wykształcenie średnie, ukończone liceum 

b) doświadczenie w pracy w z dziećmi w wieku przedszkolnym (min.3 lata) 

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na w/w stanowisku, 

d) niekaralność za przestępstwa umyślne, 

e) łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, 

podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji, 

f) punktualność i terminowość  

g) wysoka kultura osobista i komunikatywność, 

h) empatia, otwarta postawa wobec dzieci i rodziców. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia  
  
9. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) wspieranie nauczycieli prowadzących grupę w zakresie przygotowywania i wydawania 

posiłków 

b) sprzątanie po posiłkach dla dzieci 

c) wykonywanie czynności higienicznych przy dzieciach w zależności od potrzeb 

d) dbanie o  ład, porządek i estetykę w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci 

  
IIII..  OOPPIISS  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ    

OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  DDOOKKOONNYYWWAANNIIAA  OOCCEENNYY  SSPPEEŁŁNNIIAANNIIAA  TTYYCCHH    WWAARRUUNNKKÓÓWW  
  
  
1. O realizację przedmiotów wymienionych w zapytaniu mogą ubiegać się osoby, które: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zapytania 

udokumentowaną odpowiednio np. certyfikatami lub innymi dokumentami o takiej samej lub 

wyższej randze, dyplomami; 

c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
procedury wybory 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 lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia  
 

 

IIIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAACCHH  II  DDOOKKUUMMEENNTTAACCHH,,  JJAAKKIIEE  MMAAJJĄĄ  DDOOSSTTAARRCCZZYYĆĆ  

ZZLLEECCEENNIIOOBBIIOORRCCYY  WW  CCEELLUU  PPOOTTWWIIEERRDDZZEENNIIAA  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  

PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  
  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 
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a) ofertę realizacji usług edukacyjnych wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego 

b) oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone 

w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

c) potwierdzenie wykształcenia średniego  (ksero świadectwa ukończenia liceum).  

d) CV – potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 

2002 r .Nr 101,poz.926 z póż zm.) 

 

Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika 

jednoznacznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

  
IIVV..  OOPPIISS  SSPPOOSSOOBBUU  PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA  OOFFEERRTTYY  

  
1. Oferta Oferenta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania. 

2. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem przez Oferenta. 

3. Dokumenty powinny być dołączone do formularza ofertowego w formie załączników w kolejności 

wskazanej w zapytaniu. 

4. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania 

lub odrzucenie złożonej przez niego oferty. 

5. Zleceniodawca może, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów. 

6. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.  

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Oferenta. 

9. Oferta i załączniki (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Oferenta:  

a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu i zgodne z przepisami prawa. 

10. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być ponumerowana kolejnymi 

numerami. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być podpisane 

własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. Podpis winien być czytelny, 

naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację. 

  
VV..  MMIIEEJJSSCCEE  II  TTEERRMMIINN  SSKKŁŁAADDAANNIIAA  OOFFEERRTT  

  
1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też złożona osobiście, w 

zamkniętej kopercie, w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej  

56-62, 50-425 Wrocław, Biuro projektu, pok.101, najpóźniej do dnia 05 grudnia  2016r., do godz. 
12.00.  

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 

 

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. 
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ul Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław 
(z dopiskiem) 

„Oferta w postępowaniu:  zapytanie ofertowe 
na stanowisko pomoc techniczna 

 
Nie otwierać przed godz. 15.00 

w dniu 05 grudnia 2016r. 
 

3. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane Oferentom bez otwierania. 

4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem lub dostarczenie jej po terminie określonym w 

zapytaniu ofertowym ponosi Oferent.  

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2016r., o godz. 15.00 w siedzibie 

Zleceniodawcy, Biuro projektu, pok. nr 101. 

6. Komisja zostanie wybrana przez Zleceniodawcę spośród pracowników Zespołu projektowego. 

7. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu 

ofert, Zleceniodawca prześle Oferentowi informacje, na jego pisemny wniosek. 

  
VVII..  WWSSKKAAZZAANNIIEE  OOSSÓÓBB  UUPPRRAAWWNNIIOONNYYCCHH  DDOO  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZ  OOFFEERREENNTTAAMMII  OORRAAZZ  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  SSPPOOSSOOBBIIEE  PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA  SSIIĘĘ  ZZLLEECCEENNIIOODDAAWWCCYY  ZZ  OOFFEERREENNTTAAMMII  II  

PPRRZZEEKKAAZZYYWWAANNIIAA  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  OORRAAZZ  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW  
  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przesyłają za 

pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie  

Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, Biuro projektu, 

pok.101.   
2. Osobą uprawnioną przez Zleceniodawcę do kontaktu z Oferentami jest  

mgr Małgorzata Nowak, e-mail: projekt@bajkowaprzystan.pl  

3. Oferent może zwracać się do Zleceniodawcy o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią Zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia oferty,  

kierując swoje zapytania na piśmie na adres siedziby Zleceniodawcy (pocztą, pocztą elektroniczną: 

projekt@bajkowaprzystan.pl ) .  

4. Zleceniodawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania pod warunkiem, że zapytanie 

zostanie dostarczone do siedziby Zleceniodawcy nie później niż na dzień  przed terminem składania 

ofert. 

5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom. 

  

VVIIII..  WWYYCCOOFFAANNIIEE  OOFFEERRTTYY  

  
1. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia. 

2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w 

zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”. 

3. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane. 

  
VVIIIIII..  UUNNIIEEWWAAŻŻNNIIEENNIIEE  PPOOSSTTEEPPOOWWAANNIIAA  

  
1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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IIXX..  OOPPIISS  KKRRYYTTEERRIIÓÓWW  ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  IICCHH  ZZNNAACCZZEENNIIAA  II  SSPPOOSSOOBBUU  OOCCEENNYY  OOFFEERRTT  
  

1. Kryteriami wyboru Oferenta będą: 

a) merytoryczny poziom reprezentowanej przez niego wiedzy (50%),  

b) cena: 50% 

2. Sposób wyliczenia punktów według powyższych kryteriów:  

 

KRYTERIUM I 
Kwalifikacje i kompetencje – max 50 pkt. (50% oceny): 

a) Oferent musi posiadać kwalifikacje  do zajmowania stanowiska pomoc techniczna.  Brak 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje oznacza niespełnienie warunków formalnych  
i odrzucenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku:  

− świadectwo  ukończenia liceum 

waga punktowa - max 10 pkt. 
b) kompetencje zawodowe : 

− doświadczenie min. 3 letnie  w pracy z grupą przedszkolną różnowiekową - weryfikowane na 

podstawie zaświadczeń (opinii, referencji itp.)  

waga punktowa - max 20 pkt. 
doświadczenie co najmniej 3-letnie  – 10 pkt.  

doświadczenie powyżej  3 lat - 20pkt.  

brak doświadczenia (brak zaświadczenia) – 0 pkt.  

c) kompetencje osobiste i społeczne: 

− łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, 

podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji, punktualność i terminowość, 

wysoka kultura osobista i komunikatywność, empatia, otwarta postawa wobec dzieci i 

rodziców - weryfikowane na podstawie zaświadczeń (opinii, referencji itp.)  

waga punktowa - max 20 pkt. 
 

 
 
KRYTERIUM II 
 

Cena usługi – max 50 pkt. (50% oceny)  

 

Sposób wyliczenia wagi punktowej: 

Ocena zostanie wyliczona na podstawie wzoru: cena najniższa/cena badana x 50pkt. 

Zatrudniona zostanie 1 osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów.   

 

XX..  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  UUMMOOWWYY  
  

Zleceniodawca nie przewiduje  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  
XXII..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  

  
Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

oferty. 
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XXIIII..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  FFOORRMMAALLNNOOŚŚCCIIAACCHH,,  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNYY  ZZOOSSTTAAĆĆ  DDOOPPEEŁŁNNIIOONNEE  PPOO  WWYYBBOORRZZEE  

OOFFEERRTTYY  
  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przekazują za 

pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie  

Zleceniodawcy mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej 56-62, 50-425 Wrocław, Biuro projektu, 

pok.101. 
2. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie w siedzibie Zleceniodawcy 

oraz na jego stronie internetowej: http://www.bajkowaprzystan.pl/projekt-ue. Dodatkowo 

Zleceniodawca poinformuje o wynikach każdego z Oferentów,  na jego pisemny wniosek. 

3. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zleceniodawcy formie 

pisemnej, listem przesłanym na adres wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym. 

4. Zleceniodawca powiadomi wybranego Oferenta, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie 

podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony. Wynagrodzenie za realizację 

przedmiotu zamówienia zostanie przekazane przelewem na wskazane konto, w terminach 

określonych w umowie. 

 

XXIIIIII..  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  
  

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

Zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 

również zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni http://www.bajkowaprzystan.pl/projekt-

ue.  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w 

ofercie. 

 
XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

2. Oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone w 

Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 do  
Zapytania ofertowego nr 4/2016 

z dnia 28.11.2016r.  

FORMULARZ OFERTOWY  

Imię i nazwisko Oferenta:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta do korespondencji:……………………………………………….………………………………………………………… 

Numer telefonu/ adres e-mail:……………………………………………………...………………………………………………………… 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:  stanowiska POMOC TECHNICZNA, w projekcie pt. 

„Akademia Wychowania Przedszkolnego -  dobry start  w Bajkowej Przystani”, współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składam ofertę o następującej 

treści:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia za  

Brutto ……………………………………..zł  miesięcznie 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..…… zł  miesięcznie 

Przyjmuję do realizacji postanowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

2. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć x): 

�  Posiadam kwalifikacje wymagane dla pomocy technicznej zgodnie z odrębnymi przepisami – 

kopia dyplomu w załączeniu. 

�  Spełniam wymagania opisane w rozdz. I pkt. 8 Zapytania ofertowego, na które niniejsza oferta jest 

odpowiedzią i przyjmuję do wiadomości, że moje kwalifikacje i umiejętności zostaną 

zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

�  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  

3. Załączniki do formularza ofertowego 

a) oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym  

b) potwierdzenie wykształcenia wyższego nadającego uprawnienia dla pomocy technicznej 

(oryginał lub ksero poświadczone za zgodność  dyplomów ukończonych studiów: licencjackie 

lub magisterskie lub podyplomowe).  

c) CV –wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r .Nr 

101,poz.926 z póż zm.) 

                                                                                              …………………………………... 

                                                                                                                  Data i podpis 



           

 

 

Biuro projektu:      ul. Krakowska 56-62 I piętro, pok. 101email: projekt@bajkowaprzystan.pl  

                                      50-425 Wrocław  tel. 71 37 72 135  www.bajkowaprzystan.pl/projekt-eu 

Załącznik nr 2  do  
Zapytania ofertowego nr 4/2016 

z dnia 28.11.2016r.  

 

………………………, dn. …………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

 

stanowisko POMOC TECHNICZNA  w projekcie pt. „Akademia Wychowania Przedszkolnego -  dobry start  
w Bajkowej Przystani”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany(-a) 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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

            

      ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                  Data i czytelny podpis oferenta  

  


