
,....1.1....i.-2014
itelnetowego lnędu zJmówcń PubLaiy.h W dnU 12'0s'2014 r' Ż3me'.ŻonÓ Ógłoveiie o Dmówreii!
(ólegowańoiin]opżekra'iwylażone]wŻloty.hróWnoWtstościt

ponępoMns o UdŹicen]e Dńów]etra p!b onego' którego Wańość n_A

o{e(acł W}rużonej W 
'oty.h 

równoM ość k oly 1]4 000,00 f
w U w mieisfu publon. dGtępnym w jddŻbie żańawiają.ego i n:

!!!p!lr!!Lw-E c śkńłk !/ lŻakładkts P2etargi j o3ro'_"ń J]

W oke5ie twa]ą.ym od d . pub ika.]i ogło9enia o DmóWien]u w
enU LV mioj5.Jch okleślony.h powyże] do upływ! lermń| 5kładann ofert

wq Ęul!!! c!!!z!!!! (Żtskladka Pżetarg! ] ogło9en 3)

Go rczań5łiJalŁl{ąlgd9]ryy
Polęba Wielka 590, 34_735 Ni.dźwiedź

faks ls 31179 4s
e_mai : Fpn(ógor.eDn.ol

iakozAMAWlAlĄcł

sPEcYFlKAc.lĘ lsToTNYcH WARUNKÓW zAMóWIENlA
zwaną dalej także slwz na:

tuzyqotowanie i dtuk wy.ldwni.twa populdmondukoweso
,nek \ońŃ 21I - 41 2014

Termin skłJdJn. ofert Uplywa wd
otw tieÓf. da*ąp wdn]U 26'0

1,".1* ....
s"r,,""1' r..r 

' 
0"".,*".o

złwerdżił

6orc'ańsk ego PJ u Nalodowego

,....

r I Tlir



1

Golaań5ki Pa* Narodoq
Polęba wie ka 59ą 34 735Ni€dźwiedź
l..13 33 17s 45'laks 13 r] 17s4ś

1'2 Ponępowtsni€ o udż e.n e Ż]mów en a p!b i.ŻnPgo plowadŻonejcł W tryb. prPbGu nieoglanicŻonego'
29{yaniaŻoo4l PEWobmówieńpub ony.h(DŻ U ,;l]ń, p., ró7.paŻ 4Ż3' ż póżn Żńńmm ] oi& aktów wykoDw.ł.h włda.y h nJ ]e

1'3 WJfrość Żanówicnń jen ńnP]sż od |woty okleśonP] W pżĆ

d{.wę p'e łiniaWańoś. Żamdwień p!b]onvdr'
1.4 UŻyte w iniejsŻe] sp..yfika.] lstotny.]r Waluńkow Żanówen: (ońŻ w 4Ęani3ó]

RÓ'd.iał2
oPls PRŻEoMloTU ŻAMÓwl ENlA

2'1 Ptredń olemżmćw.na ieł
druk wydawnidwa Pncdmiot Żamówen a

śŻ.Żecó nośc] Óprac.wan € mclvtorycŻne] pŁVgotoWan c dr drUku, dlUk idostarcŻeńje
p.pu arnonalkowego pod robÓżym tltułĆm 

',Gor.Żańsk Park N.rÓdowy Pnyloda i
o.hroną"' W tym dwa zadania.Że!.iowe:

Un4hrcEIkEPnodóvfurcŃi!l4o

yonJ 2oo4 r Prawo,.ńówień pubi.ny.h 1DŻ U
4rr. Ż późn Żmńmń ),2 ''sWŻ'' i i eisŻa 

'pecyf 
h.ja łoliy.hW uikówŻtsmóscn3

r 'żamóWienie" -mówieÓ. pub aiĆ' itó.ego pżedm ot Żołał op$iy w RoŻdz3 e , nńi.rsŻP]

po{ępowane o ldŻielen]g łmówen3 pub]onegÓ, k1ó.ego dotyoy ii .j'a

1.5Wylon;w.:powńendokładn.apoŻi.ćjcŻnnej!Żąs$/z no?y. ofefrĘ ?godn e Żjg]wyńas;nfmj
t'6 K dy wykonaw.a ńoźe ŻloŻyć jedną ofe(ę m Lvykoi]n. caloś. Dńówieni3 d. cŻęai 1 7ub , Nedop!s{. Śjq mDlwoł 

'om: 
Dre4 włńntowej' tn p2ewduń.e]Ódń ciiv n ż o|reś ony w i ńicnŻ€r

spP.yfk3.] *ohy.h warUnków Żamówieii', n3ŻYłan.] dalcj W skdcic slWŻ, 5p6ób wyk . - mów 9]ńN. dÓp|'o: ! e śktJdJnia ofeńwrrńntowv.h
oż i{ofiUdŻ e|€nD !mów eń uuEln a]ąrycl]

1'3 Ne ptrewidu]e ńńowe] WloŻumenU. .99:101 pŻp
ro'!ń enUań 2 ph 23 pŻp]

1'9l]ep'ewiduj.sę3!k]iil.yta.]ieektoni.me],cytŻEbiow.niadynańanegosvncmUżru.ów

1\-



zadanie nl 2: Pżygotowani. do dIulu, druk i donanŻen e nakładt.
gW.pólnego 9owi ki ŻamówiPń 1cPV):

3'Terminre.ln..ji.abnip2edmioluzamówi€nia:

5tŻeqólowe telminV lea iża.ii oona.lólnv.h etaoów dk onŻ atsnkowe h mońo9lamV danv.h a€ści
(dla kaidei ełioddŻie nie) Żawań€ śa w oDkie P'edmioi0 Żańówieńia' ianowiaąm zala.znik nl 1dÓ
9l!!!

WARUNK UDŻ|AŁU W PoslĘPow
WARUNkóW

2'3 stzcgółowyop 5 ptrcdm otu Ż

2'4PoŻonJł.wórunkdotyaE.eretsl-.jŻamówieniaŻołałyDkejoiewnooył]pon.norv.nJthtrmoły

rERMlŃ WvkÓNAŃl^ 7^MówlFN l

4'1.1 5pdnnją Wł||.k okl!śon pkt 1 UsfuWy, dolyoą.y ponid
wykonyw:nJoke!ore]dŻ3ł: noś ptr'Apny plrwa ńJkładaią ÓbÓw lŻek i.h posŻd3n:

zcnowiajqcy nie łowio szezeąóla|9eąa worunku w pa|9yxŻyn ŻOklesie

ą.ypo!adana w edŻy do]wiada!nia'

zańawiaia.v uŻńa warunek ż śoełniÓńV eźeli WvkÓnaw.a 
'oźV 

oświjdaen]. o soelnieniu warunków
udżiałUw Dołelowaniu z ań' 22 uł' 1Dkt' r we' wŻolu Żałaooneqo do 5 wz oraŻ wvkaźe' źe wvkoM]w
okles]e on nkh 3 at Ż ieżeliokres dzjalania ie króGŻv wivm oklesie wVkonałlUbwVkońU]e]
ola Żadania aeś(iowelÓ nr 1: .o ii ń|]c tżv amów.ńJ DolP!Ża.e n3 ooE.ow;n U DtbllŻII
DJDu.lńoiarIowV.h : d' jadlnv ia!k !'Vlodn.Żv.h

oDEwjl oub ika. i k .żkowvch / ub io delo(vch



zonowiojąey !żno w"runek żd
udzidlu w połępowoniu Ż od' 22

a'1'4 sp.łnnją w&!iek okreiLonY

zondwidjqcy uzno warunek zo

4'1'r spe]nńń warUńel okrei oi
, o" ooo", do.'

spe]niony ieżeli Wykohdw.d łoży oświddżeni. o Śpełnieniu worunków
Ust' 1 pkt' 3 fuą. wroru e|ąaoneąo do s]W'

Wań.22 |n 1pk 4 un.wy, dolyoą.yltłUJ.j ekonom one]it nansDwcr

spelĄiony jeżeli wykonow.o ,loży aświodŻenie o spe]niżńiu wdfunków
uŚt' 1 pR' 4 gq' Waru zalqQoneqo dÓ 

'lwz
4'1'5 nepodl€ca]ąqk [rcnju Ż p

4'z Wykon3w.ts moŻ. po.gaa n pÓt.ncjae le.hńanym, osob3.h Żdony.h dÓ

wykon3niaŻJmów.nia ubrdono<a.hf nansowy.hińńyc

Vryko aw.J Wbk ejsy1ułriŻÓbÓw ł.ny]e ldowodn i hmaw JF..mu' iŻ będż]e

dysponoMł Żaśob'ń nle'będnym' do re; Ża.j ż.ńówcńi'' w 9aegó]nołi puedsEwrtsją. w lyń].eu
p śeńne Żobow ąŻan . ty.h pÓdńiotć\' d. odd;n3 mU dyspoŻycj n .rbędńy.h Ż3sobów ne Dkes kDnyniiiJ
7nklr pnyWyko.ai]u-mćuena

ub.g'a Ś!ę o UdŻeene ŻamóWenń \ł h|nr pżypadku wylon3w.y
o !d'ieene tmówen3 ts bo

reple:antowana W ponępowińiu iŻJw:rc 3 Umowy w spńwie Dmó
form P p rmną (oryginal Ub kopia potwjcldŻÓna ż Żgodno!ćŻoryB nałeń pże] noiar!9a Ub mo.odaw.o

4.4 W p'yp:dkJ Wylo.aw.nw Wspó]ne Jb].gajl.yd] !ę o UdŻ elPn P -mÓł. a, wallnk okre!on. W pkt

o narńi]cr jeden wykonaw.J ub wnyjcy wykonau.y Ęan., WalunPi

okre! onyW puńkcje415 m!s]spełn ić l.żdyu}konawc Ż Ósobn.

4'5 Ż3m Vąl.y dokona ocsńy spełnbn3 ptrcŻ wy|oiaB.ę Warunlów !d,3ł! W połępouaniu n3 żŚadŻP
spełn'i]a spełnia' n. pod$3wje olwńdłeń dokumcrtów 

'oiony.lr 
prcŻ wyloi3u.ę wEŻ Ż ofe ą'

wyn enony.h op ś:ny.h W RoŻdŻia e 5 s WZ

46 Żimawaią.y wyl ucł Ż pBĘ 24 Un 1 iŻ !ławy Wykonaw.ow, kiótry n.
wykał spełn an J walunlów UdŻ :

RoŻdŻial5
wYxAz ośW|ADczEŃ LUB Do(UMENTóW, hKlE MA]Ą oosTARcłć

RUNków UDzlAŁU W PosTĘPoW
PoDsTAW Do WYXLUcŻENlA z PosTĘPoWANlA

u' okl.ś ony'h w RoŻdŻia Ć 4ożŻ
sykJŻan a b.aku podł;w do wy|luoen a, w!|Ónawcy mułą 

'oŻyć 
wla] 

' 
ofeńą n;łqouń.e olw :daen ts

arunków UdŻia]u w ponępowJniu Ókeaony.h W Jd' 22 un 1 un;q

s'1'2 oaw]adnenie o biaku podsl.w do u'ykU.Żenia ż połępow;ni; na podn3wie ań.24 un ] Un3Wy

(:,-\'<-



1

lpo'ą.]roiewedlUgwŻorJ*:noW

wYkonYMny.h uśluB walles]c neŻbędiyń do wylł.na 3pełńina wiluńku ł3dży dośwJd.Żcni
wokresi. on n.l] tŻech ]ai plŻed upływem terminJ lkład3nia o
udż.ł! w pon!Apowan !,3 ]eŻe io

Jna odbiorów' ońż Dha.ń.ń dÓk!ńe.lu polwieldżają.ego' 
'e edonaq ub uługi ro$a\ wyko|a bpolw3doeni€,:tym,iewodnesieniJ

do ńada ykonywanY.lr dDfuw ! !b.ągły.h pośw;d enjPto pow]nno byiwydŻne n]e

waeśnejnż m 3 mńsiąc Frd uplywem telńiu składańia ofe ub Óśwńdte.ie wylÓ|aw.y]eźel Ż

U-ędn ony.h pżyoyn o obektY ]en w nanie JŻylkać pośwadc,en:, o
kióryńńowawVW p!ik.e

reje<ru !b Ż cntElne] ew den.] mfofmł] o dŻala rcś. gdpodts(E]'
reĘr odrębne p'episy W}m33Żi wyk óniż bńk| podnaw do

Ż4 un 1pk Ż unawy, Bynawo.ego.e waeai]e] nD 6 mesę.y pned
!pĘWemterm nu s|ł.dan. of.n
1]tz?twykÓnowfuro.iedzibęI'bniej5Gnnkszkooprak.yt

:klado dakunenl lub dÓkuńenly fuysfuNnr? w k,ajt, N Róryn na gedŻkę fub nieise nnk9kona,

a)nje atwańa ]?ga likwńaq anirl? aBłonora upadłakj,
DokuncnrL o kńlych awa w ust l pkt ] lł o, pa\hny być wvło
! pływen ternhD skklldnio a1 t ń
hżeliw niejstu zani&kal id Ósaby lubfu knju, w któlyn wykanawń na sk|lŻkę l)b niejsc nnE9ka a,

nie wYdo]. !ę daklnPntów, 9ę ]e dakuncntcn zowielajaĆ|n1

oświod.żenie Żłożane prell noto.oszen, wlaś.Ńyń aląadeń sądawyn, .dńinBtd.y]ry ćlba alqanen

'ono1ąd! 
zawadawego lub lÓ'podal.żeaa adpaw]ellnia nie]s.a zanie'kanio Boby lub knju, || kLóryn

w|konai.a ńo'.dnba llb nleFe zanieszkanla
. Uwoso Żonowioja.y padÓje ddrcsy iqĆŻa)da stron www. który.h nażho pabldć wydruk z

cElDG Draz Ódpis z KRs.
cE]Dc b!!p:!1p!9!lś!4949!.p]Lf]!s/-c!W
K Rs : h l.Ś l/e n s n' op!. p1L!!!!:4L!19!!ś!p!t!!at| |t : r b4

51'5 L]się podmiÓtów n.leżąrYch doiejsmej Biupv kapŃ'owej W r

r o o.hlo ckoikllen.]ikonsum.ńrowabo nfomej otym,źeń.nŹ.żydogrupyk:pbłowej wzól
śanowiŹa{ądnik nr5 do s]Wz'
5., DokumPŃy t 4dzore wjĘŻyk! obtym mu'? być Żłożone wlaŻ Żtl!m3oen amin3 jęł| po +
5.] W puypJdku W.onenŻ ofefry pzeŻ Wykońaw.ow uyn!Ap!]ą.
olw ;ddciia i dokumentv o ktory.h ńowa w n]n eiŚŻvm RoŻdŻa e' Ż tym' źe dokuńent wym en ony w pkt

ub oświad-.ń.

54 Wvko aw.y mosą wŚpónl trbegać 5ę o UdŻ]eene -mów.na'
plł.ońo.nb dÓ ponępÓwJńu o udŻeene

spEwiP ańów]e|t publonego łEprydÓtyaą.e wloMw.yn6UF
sę odpow.dnÓ do Wykonaw.ów DÓkuńeit pelnomo.ni. va mus bya żaląaony do ofaĄ Żawcńć w
ł-ególnÓści(skitiie połqpowanń o ŻamóW en Ł pub]aie, kólegodotydy, wykonJw.ów ubiega]ą.y.h

siq wspóne o UdŻsĆie
obejmUrą.v ptrcde Wyłk m:

1 rcorcŻoÓrow3nLe konsorc]uń jV ootepow:n Jo udŻcci].łmów



7' D.ągańiełiń.niI konsodUm ŻobosąŻiń'

4 plÓMdtn]Pkoresponden.]] podejmowańie Żobow+.ńŻWiąE

Dok!ment pelnomo.ndw: n]UsibYć podpaliy w itr'.n u W9y L.lr Wykon3w.ów Ubegąą.y.h śiĘ wspólne
o udŻccń. żmów.nJ, Lv tym w łńomo.nkts pneŻ osoby Upńliioie dÓ

]ońowĆwłJniwymreFłne dbPwidei.]]Wyko aw.y
WykontsW.ów wspóne ubegąa.ych 5q o

o:dŻae 4 p|t 4r (o c podńiÓty te będą bE]y UdŻ.ł W re'a.j aqni
-mówj_łł' k.pe dokun.ńlow dotyaą.y.h odpowedno wylon]wq trb ty.h podmotów, ńogą być

3lai' płeż wybi.w.q IbtP podm oq
5'6 lekoć w swz' 3 takźc w Ż yńóe podpisyłtsna dokumertóB ]ub

potweld7ańi. do|!ńĆi1ów ż Ż
powiny być opłaoie podpis.m 1podpśam)ośoby 1ośób) !plrw.iÓn.j

1!Prawnony.lr)do reprąsbw i: wykonaw.y, Żgodne ŻŻasd.ń l
r.j.nł. UbosÓbq losÓby)upow; aw.yia podnawjc pE]nomo.n dw;

na oiwńdaeia.h idokuńe 3.h mu'ą byi ŻloŻonP w sposób poŻw:ąą.y

okumantów ł,go.]ioaa Ż Óry8inahm, na dok!mertath ty.h mU9ą sę
znaleź. podpńy wykÓnawcy' w.dłU' -id, o który.h mowa w pit 5 6 : 57 ońż k.|Ż|]Ż ,'Ę Żsodno!ć Ż

entću weo*ron.ow}chl ia.ży poiwidcŻy. E Żgodnoli Ż o./gints]gm
n e poiw3dcen e moie ]na e;ć 5ię i. jedierŻ. drÓn wEŻ Ż ntormaąą o

i.Żb]c pośw Jdc-ny.h łron
9'9 Pełnońo.intwo, Ó któryfr ńoW. W pkl 5 3 w fonn. oryB nału ub kop pdwłdŻonPi ż Ż8odiość Ż

PÓnadio of eńa musi zaw]elać:
o) tolmulażofeńowYspożądŻ
b) Pelnomocnklwo, ieź€li wYkonaw(ę leprczeńtuje pelnońo.nik. P

Ć) Dowód wpłaty wadium'

Edy ĘłosÓwJń. żnajdu]e a(
zam;w]aią.y wŻywi Wyriońaw.ów' ltó'y W okreśonymierm ne ne
który.h ńow' w .ń
zańaw ań.ego onv 3doen a dok!mPrtyoltóry.]r mÓWJ !Vań 25 un 1-weńją.Ć błqdy ub klóay'o:yl
wad]we pPłnomo.nctwJ' do .h noŻeń. W sy7naconyln 1ermjne'.hyba źe mmo

zJńawań.ego oiuŻdaPn 3 dokumenty pÓW]ńńy potwjeldbi
!d7.łU ( połęposanu oruŻ lpc , UłUg lJb roboty budowanP qm;lan

' ńie pó' e] ni W dnu W ktłym Uplynąll.rm]n skladanii wi oŚków o

dopJ9aPn.do udŻał! wponępoBan ! 3 botem ustłJdJua ofclt Wykoniw.3 Ń &da iie ł ńawbń.ego
r.n Żobow ą7any Wyk:Żai odpoWiednlo, ne późn €] nŻnts dŻicn 5klidin]J

snosiou o dop|'acn]c do !d, of.ń' lpcł.iai. aąn!ów, Ó który.h



WvMAGANlA DoTYcącE wADlUM

6.1' wad um nalcŻy wn eić pżed up]yweń tem]ńu llł.dań ó ofoń' Ó krórym mowa w nin eFŻejspe.vfh.j
nĘd?u !w.r. s]ę d s wplvwu łodków

fin3nsowyń (wad Im) Ń ż.h!nĆk z,ńawi'ją.Ćgo', ijc d ę Ób. ąźsrts EńJnku Wykonaw.y 1Wdł'
6'2' U*ala.jęuadium w naśępu]ące] wy,oko< d a k3ide]aęi oddr e.ie:
Łdani€ ni 1: 500.00 

' 
Glown e: p ęrsł 

'dFh 
00/100 Żl)

Żadanie nl2:1000,00 Żł 1ś1owńie] jedon lvśiąc00/t00 ,ł)

y ławo bmóW eń fub any.h)W

b) poreoenń.h bankowy.h ub poręa.nJ.h spółdŻea.j kily o'acdnon]owo |rcdytow.j Ż tym Żl
polęaenie k3syjeł żw9e poIęo

4 gwaEmFń bankoły.lr'
d) gwaren.i:.lr JbeŻpieaeiiowY.ir,
e) porĘa€nrts.h JdŻ]etsny.h ptrcŻ podmoty, o który.h mowJ W Jń 6bu 5pkt2UławyŻdnJ9

k e] Agen.]i RorWoju Pnedl ęb o(,oś.] (Dr ! Nl109'poŻ n53',

ądzu naejy wpła.ić pnelewem na nchun€k bankowy zamawiająego
00 0000 Ż dopiskiem 'WADlUM-Żadanie .'..'.{1il ub ł"

6'a' Dowód Wpłaty wad|m (w forme gotówkowej] meiy
ŻabeŻDeĆŻoi. w.dium lWforme]godre :;ń 45 Bt 6UłtsWV)Żoftneodrarcm
6'5 W pżypadkJ w pÓna. polqaĆ.i' ub gw.nncj bankoBer' gd 3n.j
uboŻpiełen owe] lJb poręaPn eh UdŻ 3 any.h pżeŻ podńoty' o kó

en ! Po sIej^g.n.j RoŻwoju PrŻ.d5iĘbiouon' oryginalmu5ibyć Żłojony

uńŻ Ż of.4ą W FdnP] Dmkn ęlE koperjĆ1ńÓ,ebyćw1Óp3kow3n ! wruŻŻofeńą) mul bYiWyłałonc ru
Ygn;lem lÓpi' ł iiJ być Dhaona do

ofPą FkÓ r.j Do tk 
'ÓŻÓnĆEÓ 

Wóduń wskiŻJńe re! doĘaenie psemne]

infÓ na.]j doryaą.ej W p{ypadku bńku poBy?9ej nfońą ŻWrct W;dium

RdŃoi!R4ot t&

RÓŻdział7

1' ol.ńa mu5 obe]moMt.alDł pnedńotu Dńówieib dr3 każdP].Żę!. DddŻe ne (oddŻe n P dJ adJnJ
.l 1 oddŻ|ene dla adan. r r) mu byr sptrądDM W oparcU o ninonŻą sp..yfk..ja Śtotny.h

edną ofPfrg na kaŻdą dęść t] ia hdane nr 1 /Ub -dane nr 2. zloŻ.n.
w]eksŻeJ icrby ofeń ę spouoduje odEJ.ene w'ynk.h o{Ćn 

'o?onycha]ą.y dopu'aŻ W k dvń prżypad

WŻg ędem główiy.h p3Emetrów te.hnanych i ulytkowy.h, ptry Ż:.howJnU .o na]mner takP8o $ńego



7

poŻom! j:koł' tualo!., flikjonaio.. ora. lońp yb ńÓlci Ż poŻołalvm prodlkbm Uż}tym p'y
eł UdowÓdn ć lównowaźńÓść

3.oferta musi 5pełn ać n4tępują.e wynog
a) ofe(.ńabyan3pśan3Wjęlykupo5kim na ma'yiie do pisania' lońputea.' IĘan. d]uBooisEm lUb

emlelnewtsinonl
b) oiPńv Iieavte c i o b.da lożo lv!v.i.,
c) forń !r Ż ofeńy ol3Ż Wgyłk a kaŻder Dpiline] nloi]cpżĆŻ osobely]
JpowaźnoĘk)do rcEu. owJn a fłmy 1podp5 pcałką m Pnną !b oyte ny podpł' Żgodne, fÓrńą
rcpr.Ż.ńtcj Wyloiawcv okeśo ub nnym dokumen.e,
orsan D.yriej frmy wykomw.y;
d) Upow;in Pne do repreŻPrto ć do ofety w fo.n. orys nalu lub lop]
potw.rdloiej pże' ńo.odaw.ei o jc .ic w1i |J ÓńÓ Ż płepisow pEW; Jb Żaląoony.h dokumentow,

reEntu]e pelnommn k' do Ófąly mu! być rłąaone okcs ąr.. ]c8o Dkres
podpinc pncŻ oloby Iprawnonc
e) Wpłypadk!'o'ena kelokop j pelnono.i a.ń6ioiobyćp
pneŻnotal u'a ]ub pne, mo.odaw.ę
n W'ynke łmny ofPńY. w koleinołi Wsk ;rej w formJJ'U oiPdosym mąą być śpĘte (,'yle]w
loosobaoob.c'a.ymoŻ woś. Żm.nyżwJńoi.]olc vi
g) 6reca 5 ę' abyWy$k e epnane n.oiy ofedy bYty pon!nerowaiĆ loe]nyńinum.nm 

'h) wrPkie popEwki

) Welie mrejsc W"/m:gańre wypelnena Ub śkre!ei a naleiy skreś]ć ub wypdłn]ć popucŻ wpinP
rVlryfub;łoWa NicW aWicniEŻJdncgoŻnaku'pozonJWeni!pU egomeis.a Ub n e wykeś enie 5kUtkoWać

oie Wyłaegónone B lo].]]iae 5 ii.]sa! spc.ylikJqi ośw 3d.Ż.n J lub

2 w pżypadłU gdy Wyko..w.a Flo ŻJłąoi]k .]o of.ńy dohcży k
ńusi bya op 2on3 Ż orygin3fgn']kida .pi!.m ircM) plłŻ uprawijo ego
Wykomw.ę (osobęlyl pDdp suią.ą(e) ofeńę]
] Ż3mauąą.ymoŻe źąd;i plŻe |b nÓtra]n. pdwierdrnPjlopi d
gdyŻałąaonJ do ofĆńy kop]i Żon a n e.Żyte ą ub budŻąa wątp wojci
4 onvadaeni llb dokumenty, który.h noienia Ż3m3wts]ą.y WymaB3 m EĘan kań do n n P]sreisWŻ
iWym_ąnon. ł loŻd?ae 5)' polvńńy być 

'ożona 
iJ ty.h nłąon ka

olwiadcene ub dokrmeni, ie p w nim weystke nrormele nie wB wnru
z3m3WJ]ą.ego1musiodpowiadtsćtcł5\łZ) 

'oź.n 
. w nn.r fomic skItl|]e odn|.en em ofeńy'

5 ŻloŻcn]c pn.z Wylońaw.q f'hżywych !b nwield$]icy.h epńwdę dokuń.ńtów óbo nict.tĆny.h
oiwńddeńŻaEro7one]e{kaĘ po7bawienńuoion lunaw.' dn.6aerw.a 1997 r kodeh |ańy)]żgod .

Pńplblonyń powoduiewyk rEneWlomw.y Ż p6tępow.na kń !

e(y ponol WykonJw.i' nica.źn. od

7 }m:wiŻią.y ąda wslł a p2Pz WykÓiJW.c w oflt c .Żł!ci zamówi.nir' któl.j wvkonJn! oÓw.ny

s \'Loł'''olJo^-''
naŻwa' adre5' nume.te]efÓńU i fakś! wykonawry,
GoroańŚki Park Nalodo[.y, sekretaljat Dyl€k.ji

PlŻy8otowańie j druk wYdawnictwa popularnonaukowego
zadańie nr''''''''.''''''.''(żadanie nr 1 i/lub 2)



NieÓfuielać przed dńiem 26'05'2014l' dÓ3Ódz' 03'15
9' ofeńęnaeźyumi.nićwkÓpelcie/opalowanu łbe:peayćw!po!ób!i]emoż^Vąą.y7apo:nai]e.ię:

re] Żawa(ością be: narU'en3 -be
10.W pnypadku' gdy infolm3.]e -w3de w ofł.rP sbnowĘ bj€

pżepnow Ufuwy o ŻM can U niPua.]wcr l€n|Uren.j , .o do (1óly.h wykoi.wr bnżega,2e ie mogą

,'hform&je anosą.e ta]emi.ę 1.11Un 1|Iawy Ż d J t6lw]etna
z.e.i sję' .by iforńi.je iJDWące taFmn.Ę

prEdś ęb oEtwa byrytMalĆ śp ę(. iodd? olone od pÓŻ.ftla] 1i3Wne])
Ennc.informaqi, o l1óry.h ńo{aw t 36!ł 4 !n:wy

3'1ofedę wraz Ż dokuńen$ńi, o iY 
'ołćwelmini€ 

do dnia 16.05'2014

!!!re!!!E!4 r! ry!e!! ' oferty można śk|adać od pon]edzialku do p]ą!ku w godżina.h p.a.y

3'2 Dc.ydq!.e Żńałeiie d]a ł.how:n3 te.mnU slhdana olert ma dab i8odŻin' wpływu olc y W ń c]s.c
*5la,anaw pktB 1, a n e dab rcj WynJn J płcśylka po.lową ubkulećką

Narodowe.o' Por€ba wielka 990' 34 73s Nied'wiedź' ofual.]e ofed]e* iawne.
ć Żmnńv do Żłożoiej ofeą, pod u unrlem' żP żmawa]ą.y otrŻym;

o łplowad'en !
Pow;dom. . o wprowad7en ! Ż .h 9mydr ŻJid' Fl śkładii. ofe(a, |v

kopd.ic onmDnP]i3kw pkl7 11Żdodatkowyń ożiacien em "zM 
ANA"
o1ać oleńĘ' popn.Ż 

'oź.n. 
p5eńńego

powitsdomicnja' Powiadomene o wy.oi;nu of. y ł]!si być no7oie
ŻDn. Jk w okt 711? do.]łkowv

oI! im uy.of3nym ne będąÓtw.ńic
3.5 otu .e ojert r.ł jiwie Wykon3w.y mogą Uoennayć W scŚj otw3[b
] Pobe.ności wykÓn3w.y, Żam3W 3ją.v pn.kii. qkon.W.y nfo.m:.]e Ż ohGrc 3 of€fr m j$o wn Gok

TERMlN ŻWĄzANlA ofERTĄ

ą pneŻokl.l ]0 dn od tĆrń ńullładaia ofeń
uPo.łM ŚĘ mŻ Ż Uplywem Erm

ub ń: i osPk Żam;Wań.eBo moźc pżodlułć tclń i nłą-n3.fańą, Żtym,
i;]mniPrRa r dn pn.d !o\wem terń nU Żaą-n3 ofedą Żwrc.]ć sc dÓ

wvkonJw.ówouvEżeneŻiodnynJpĘĆdłuienetegoterminuooŻiJaonyoklls,nĆdłu.Żyje.]iakilżo60
dn odmowts LVyńź.ńa Żgo.]y' ie pouodu]e ltnlv *3dUń, Mbń]
lyko Ż Fdno.tfym łEdłUienem okEs| lvaińon]wad Um na pr

'edą 
doloiyw:ne ]en po Wybone ofe ! ńajkoĘynn ej!Żg]' obowąŻPk

Ibjego pźedłU:en 3 dotyay r.dyn. wyloiaw.y Ntólegoofeńts Żonab Wybńń]



i!Bt'Jł"!ł'l3* @ ",;lll,,,:}[iiii{:E
qłą410 ó! 

'EÓEi5ktF 
fortu4 Ro9oi!Fqot EF

10'r' W pąypadl! braków dokuń.nb.y]ny.h
ńfolmey]ny.h ui3wibnYÓ pl]y oŻ. ŻWló.jć sie do zańawńi?.eRo
prosbą o wyFśn en e Wąip Woś.

r2'lń'bo'ol-'

7

pnedniotu hńół.n3 jeł.eną ryoahową zgodne Ż Un3wową def ń.jr
.eny ryaał1owe] 1KÓdĆkś cywiny, ań 6r2 51)' .am wskł.na pI
Wykonaw.3 p'ed*aw .e.ę ryłżllową n3lomula2u ofeńowym d]a bźdcj cŻęfioddzeln e (odd? e iie d a

oddŻ e i]e dl. eda a dc{. owggo nr 2]

.eny Ż: ptredmot żmówienia ma być ,Weryrikowaii pnPŻ Wy'ion;wę
dokuńcńtJcji pżctrgÓWa

10'4 W nłegó]noi.i, w.cna.h podany.h d]3 po'aegóńy.h poŻy.] {da ?adaiia dqłoweEo nr 1 d.
td:n3 alA!.ioweco nl2)] WykÓnaw.ts pownien uw7gędn. Wnynkc ko9ty, Fke pon Ą. w ŻwaŻku Ż
rea a.rą Żamówenia lwqm ko{ty wł.li.h dojtsŻdóW, doł:W' Byśyłek, w tvń wysylek w okes e gw a cj
Fkoi.i irckojm D wŻdy 3 brże w okr6je rcrla.j' W tym w okrese !ż!pełn]Óń ipoprawek, ko9ty
opn.owań pteż Ćkpctów, ko'tY pzen eś en a na zańawiają..Bo !9yłk.h pEw aulo6li.h Żw ą-ny.h Ż

wydawndwem i nny.h ko{lów pon.dn .h oEŻ ryŻyk;, ŻW ążnego 7 loa iziqą -mduena, w'e hch Żńian
podalków ].ei w okrcsie rc; iŻa.]iUmowylnp ŻmaM{arvkjVAT)

opl pnedmiotu -mówena łuży okrĆseniJ rodż]U łllesu pónowany.h do
wykonania un!3da kaŻdegożdana oddżiĆln ., jEdnakźe WykonJwc. kalku uią. .enę ponoŚ ryżykoŻwiąDn.
Ż eweilu. ni koniccnołą rea ż.] Unlg w ńich ne U]ęty.]r a i]eżbędny.h do pEwdłowej rea h.ri
pner]miotu ?amówioi j''
Ż;mtsWa]ą.y Ż MUłU na e,yte] ol plbpnm re; a.j pnedmotu amów.nJ
pżez Wykomw.q' RoŻ irŻen 3 m ĘdŻyŻamawńń.yń iwvkonaw.ą prowadŻońe bcd. w Do sk.h 

'otv.h

11'1W tok! badana io.eńy Óf. Ykoniw.ów wyFsneń dDtyoących tei.]

11'2 Ż.łlawiający w nLką LPnę w łoślnku do pn.dńiotu
Emówen:, ?WrÓci 5 ę do Wylona ą.y.h E Pmentów ofeńy ma]ą.V.h wołvw

11'r z.ńaw ąa.ł popl'w w ofPdP
a)oqwłe omylk psrelie,
b) o.łł e omyłki n.rr mkowe, Ż lwŻg cdn cn em kotrekłem] la.huilÓwy.hdokon:ny.hpopl.wel,
.] .ie ońył|i oo]Ćgarą.e n3 ne
ne:wlo. e DWiadańDń.o lym W

opl5 KRflERlÓw, rTÓRYMl zAMAWArĄcY €ĘDzE srĘ xlERowAtPR
fRlÓW lsPosoBU ocENY oERr



ldla dan€go rdania dęściowego)

of.ńa ne odnu.ona' ŻłoŻona prŻeŻ uykona(.ę nepodegą...go łykUaen !, -weE]ą.a najn.'ą ce Ę
Ókejońl |adń. ż VAT, oodóną w pkt 1<ofeńP, nożonejwg W,orc
pk Pozo(ałe ofeny uł+ają plopo(joia nie ńńiejśŻa i.Żbqpunk1ó

najn]ź!Ża .ena śpołód oloń pod eBają.vch o.enie

.ena olerty rozpatryvan€]

1r', Ł M]kUłłnE'ą ofefu Ż ńajłęk!Żą i.Żbą plnktow' t] p'ednawąą.'
iJrkotrynnej'ą.enę a wykona adoj acś.] ÓddŻ]ene loddŻelne dla

e d:7:daiD crelcoł.AÓ nr2)

RoŻdzial13
UDaELENlE zAMÓwlENlA

bmiajiko.ąko{ynn PF-
ej ofery Dń.wara.y awtsdom VJykoiłV.dw' któ'y nozyi oleą w
infolmmie B wh9e] nloi e ńcrńdowcj ntp]r]www m[ĘIk Er( !/ )

olaŻ w 3woje].edŻbie na tbicyoBłÓ'eń' Uwiea' o8lo'cnE o wyn r;.h połępowaiń zańówńją.y wv: P

onaw.óW o term'ne' okleśo.yń żBodn]c Ż 3d 94 uł
uplył.którceomoŻ.byćDwtsńtsUmowawspEwieDmóWieibplbicŻiĆBo'
13.4 ]eie]wyrÓn3B.3, któlego ofe(a ŻÓniłi wybńna, uclryla sę od tWJcie umowy' zamdwiają.y moź.
uybEi ofeńę rutołłniPisą społód pdsMły.h ofłt beŻ plŻ

13.5u.maBąą.yĘd.iieŻłd.Bn.l.iaDb.Żpica.ńiaiieźytP8oWykontsna Jmowy

14'1' osobv repr€zen1ują.ewvlonawcę
oTby reprtentu]ąre W.lkomwę osadać dokuńeńly potw]eldĘń.e .h

będżie wyi]k.ć ż .]Ól|ńĆń1óW

bńau3ią.y żw[e Umowę W lplase.ńów]en. publanego w t.rm]n e n e kótsŻVm n i 5 di oddii.
o wYb E fu]itrłłn eisE] of'ąńy ub W t.rńińĆ llótsŻym' ]e!lr wypelnon3

1..]olJŻ jeŻcl ŻawŻdomene to Ż

spo5ćbokleilonyW:ń 27 Jł 2!ł:wyPI:uoŻJmóueńp!b łnv.halbo10di].].źc
dŻPm'lwerredUplyłPmbr

wyłąpą okoi.Żnoł
kon.cnoi. Żaw .ia uńÓwy zJńawiają.y dopun] kol.spÓndcn.yjnc ŻaWJrce Umów da kaźdP] oĘś.
oddŻenie o meisfu

ub telelonane z3kres śWDdacnń Wvkomwq łF kaią.y Ż umowyreł bn3my Ż ]ego
Żobow!Żańdń rBartym w ofe[ y|oiav{ow Wspo i]e ubeBań.ych śię o
udreene Dmówien ts lkonsol.ja' Śpółr .yWlne) zam;w]ają.y mo

lNtofi MAoE o f oRMALNośclAcH, JA(lE PotłlNNY zosTAĆ DoPtŁNloNE



mow] reg! Ują.ej lpółpn.q ty.
!b eg3ią.y s ę o Ud, e|eiiezanóW : ioać D qkońanie umouv

1a'll. wymag3n]a dotyeą.e zabeŻpiecŻenia na]e'}łego wykońania umoq
Zańaw]ają.y ń. bĘdŻiĆŻądJl wniE Ykona a uńÓwył puedm otowvm

I

RoŹdział15

Woparcuoar. 144 PzP zamawjający ptewduje moż]iwośćdokÓńania Żmiany postanow eń
Żawańej Upżedńio umowy w stosun[u do tleśc 

'Ó'on€j 
oferty, na podstJwe którv.h

dokonano wyboru Wykonawcy na lcaliŻac]q pnPdmiotoWe3o Żamówen a/Żadan a zńianyte
mÓ3ą dÓtv.ŻVć tvĆh Żapi!ów umow' których postanowicnia lą beŻpołednio uŻależn]one od
odrębnych ptrepisóW prawnych 1n ż wvn kają.y.h z PZP w.az Ż pnepsamiwykÓnawaym])' a
w trakci. r.a żc] pnEdmiÓtÓwego Żadanń wprowadŻone Żona1y Ćh nowPlŻa.]e, popĘeŻ
łp'o^"d/ n' '' "r ^o''^J.'''hb"'po 

.d |o d' ' ''j'no^l
FormaLną ob catoryjną d a sron n nh]sŻ.] UńÓWy podstawą do WprowadŻenia ŻńLan' o
których mowa wUł't]Ć{ Upżednie sp.nlduenie odpoW cdn]o] dÓkUńenta.ji uŻasadniaiącej
i.hWprcWadŻenie (np wpo5ta.i: protoko|U kon..ŻiÓśc; nformac]i/wniosku zańaWiajatego'
na zasadŻie an€ksu doŻaWańe] !ńoWy
N edopunaa iJ rcn
{osunku do tien ofeńy, n3 podnawie ltóq dokontsno wybolJ Wykońaw.y].hyba źe koneano!.

go wtrPł spe.y{k.r] łotny.h

Zńi'.a pon.now]edawó .]umolymoże nanąp i Ża Żgodą obu sto. wyńŻona ni pijm. w form e
ańeklu do uńowY ood NPorem n 3waźnon] tJk .i Żm anv

Pąjq.e W of.rce istotny.lr połtsnowień ł3noWLjeden r not y.h wJrunków puyrg.ia ofeiry p2eŻ
Żam.uąą.ego Wykonawc.kcdptujote!ć iotny.hpołtsnoweńU
ŻamóWienits ośWńd'eniem folmuJn. Óf.ńoweso'
unJ ÓnĆł p.Ór.k e n e podlega]ą nego.i3.]om

WpnypadkUoko oiÓn wYńicńiońychwJń 145 UftwyPmwo.mówień pub i.Żny.h zamtswńją.y
ie 30 dn]Ód powŻę.ńw;domoł o powy-'y.h okoi nos.ia.h

I

RoŻdział16
ŚNlEŃ lzMlANrRś.lswz

16'1Wykonaw.a mÓŻ. zwó.ić s ę do Dm;Wrtsją.egoŻ Wniośk em o uyi:an en e veś. 5 WZ
16.2 z.ń'WiJrłcy !dż]ciwyFśicń n.ŻwłÓcŻniĆ, ijc poŻnejredn3k nż na 2 dn ptred uplyweń relńiI
składanJ ofeń, prEk3 ń. tPść Ępyt3ń WrJŻ Ż W"''FinieniamiByloi3w.om' którym puektsŻał s tłŻ' beŻ
q;wn tsnia 

'odlts 
ŻapybniJ onŻ Żamieł taką nlorm ię na wrtsse] ston e inemdowej

lhtto //www Por.tlsklDrrk D / ], pod W:runkem' że wnosek o wy].3ncn]c tości slwz Wprynł do
Żam;wtsń.eFo ne późn Prn źdokoń.adnń'Wktorym Up]vM polou3 ay?i3aonePo telń iu llłódań i ofefr

l-



16'3 zam3wia'ą.y ńoŻe p'ed upĘw.m IPrm n! składaiits ofefr ,mjen i te!ć nwz Żńńnę srwz żamiwia]ą.y
]?elaŻe n]PŻWłoone wykonaw.om, kóryń ptrekŻŻano 5Wz oraŻ żń e!. tę Żmanę iJ wlasnP] łlońs

1!!!!]turwwrotr-Ek orI. )

16'4 Ęie] Lv wyńi|u Żmany trei.j 5\łŻ ne prou'drą..j do Żm:iy łci. o{lo9enia o ŻJmóuen u ał
ponformujc Ó tym lqkonawcóW' którym pnek;Żano 5Wz oraŻ -ń ejcitJką infolma.. nts włtssne ilońic

rolbierńoł pom ę{ły tełią sWz 3 ł.i.ią UdŻie]onych wvFśniPń irńian, Fko
oboWiąŻu]ąc! nts PŻy pzyjąat.ść nforma.l 4WielarącPrpóźn eFŻe oj
16'6W U'a5adniońyclr pzypadka.h aańawąą.ymo'e ptcd Jp]lwem tlrm nU skład3ń. oleń Żmieńić Pli
!pe.yf kaqi iltotny.h wir!ńków ŻamówieńiJ'

'"'''"'"."^"'sp..yfikłF]e$ udonępniJn J n3 stronie łndowe], .mi.' a ]ą t
sranoonegÓ Żm;na treł spP.vf kkj

stotnychwł|nkóWżmóweń. p ńo-módenu' DmawJią.yżńiŚ-D
o8lo'ei eo Żń]aniĆ Ęło9en: w Biu.Iyne zamóuelj pubi.Żny.h reŻejwJńoliżmćwenJ]enmnersa
nŻ hvotyokreśoiewpżcpę.hwydany.hnó podftwPad ]1un 3 !ł.wy

MlEWANlA 5lĘ ŻAMAWłĄCE6o

17'1P6ĘpowJn ejen prcwtsdrcne W]ęŻyku po]sk m
Żamówieiń oiwiadaen3, si ośki, Żau adoń.n J oEŻ ]nfolmiqe iŻwane

d3eJ,,rore5pońdon.ią")-mawJr..y iwykonJw../ pżcktsŻUją p.eńn c ub t pÓmoc! f3ksu lub Ża oomo.3

17'3rdźcl Dm3wJ]ą.y ubwvkon3w.3 p'ekaŻuji] |orcsponden.]ęż. pomo.ąJaksu ub poaty g ettloń ane]'
tony potw erdż fak o otŻv dl d

17.4 W paypad|U otŻymaia kor.spondencj plreŻ WykonawĘ' Dm V3ią.y
łam plrzamtswń]ąreBo ń' numerf3ku podany pneŻ wykonaw.ę ub n3

adres poctye ekron aiĆj Żofth rąryŻapoŻmn e s. Ż eiteł a

Go@ański Palk NarodÓwy
Porębawielka 590

e nailI Ponióeorceon'.l
17'6 W lolĆśponden.]i Żu ąŻ. e] Ż nń e]słm p61ępÓw em Bloiałry powjnn poług Mć ilA ]na|].m

psĘpow:na: 27r 4/2014
17'7 orby UpEWn oń'A do pÓroŻU

w śplawa.h ńełtoryonYchI
p. Mariota stefanjkret+ 43 13 3317 2o7

p. Każimi.ż chwistek' Tel+43133317 207

Pol]czENlE o śRoDlGcH
1 ||ykrnowÓn, o tokże )nn|n asaban, je.et ńo lub
poriół lub noze pani?st 9kadę
p2y'luqu]q ładkr o.hrcny prawneiÓkleś]ane w uła[? z

plze nnawkjqtąa prtqjw nhie)'kj uławy
drjj 29 o1'2ao1 l Prowa zońówień plbli.]ny.h



1

plawnej wabeL aglajenro a żrńów)?rru a,az sre.y|ikdąi ndrvch wo|lnków
qrrżj.]Óń wpEanyn na ]isĘ, o k(ókj nowa w art 154 pkt 5.

) odwałar]e pnysłUąu]c wylą.Żnie ad n)ezgadne] ż pnepsdni6loŃy żpnoł) Żanawio]a.eqo palljętei
'l pałępawanio Ó DdŻelenie zanówrenjd ]ub Żoniechonid aynnaś.j, da któĘj zańÓwio)ąLy jeł Żobawlażady

: )eżeliwnrtÓśćŻonówren]oiełnniP]'rj n,kwÓlyakreślane w p,epxoĆh wydanyLh na podłOwie oĄ' 11
Bt 3' ad\Ół1rF pl,]łlouŁ wyłqanie wob?L |inaśĆi:

1 h|ba|U iybu ą.ąa.jo.ir bezÓqla9enio, Żdhów)?nio zwah]eiąkillbŻapytonio aGnę,
r: opRL spasobu dokanywonio a.env spelnlania walunków Udza]! w pałepawrh!,

.) odłuLenia ofert| a.]kohjqccga

poll pi en elekfunnzry n ŃeryJrkaĘnyn n prno.ą wa, naoa kwa lifkawa reqÓ .e n yt'ikot U
6 ad@łująq pnnylo lopĘ a.]uałdn la zanawjdjq.e n U pżad u plvwe n te mir u dÓ ||nEge nja a dwałonio
wtok)'pasób,dbynóglanŻapanrać3iężiegat.ś.ąp,edDply
Żonjwiojqq ńóql zopaŻnoi się z tełil] a.}||alÓnla pred \prweln lernrn! do ieąo
preslonie jeqa kopiinołapllÓ pżed upfywen temjĄ| da Fqa wn?'ienlo Ża panÓĆq )ednPqÓ ze spafubów
akeślÓny.hw od 27lł 2

w te,ninie s dni Ód dhld pżestania hJańx]i a ayrnaś.l nnoq)ojq.ega
łdnowrąą pollstowęEqa wnk.En,a ln?h załaIy p2ełoĄe w spasób akeślÓry wo 27 Uł 2 |Jax, dloqa
elektarIŻAa), dlbo|9tEm)n]e 10 dnj ieżet zonarp-es]one w inny 

'posabrorna 
phenno

3 adwolarle wabe. teś.l aqlÓ'enla o zanówPnfu . ież?Il p
w abec pÓlonowie ń 

'pe./, 
ka.i) nlaiyt h walLnków zo nówie nja, w n.'i 'ęw t?rńinje 5 drl a.] dnlo zanj

lstatnyth w al o nków zanówrenio n
9. ollwalanrcwabetLŻynnałi

nlu nolPży(ejłÓl.nnaś. nażra bylapÓwząL ModanÓść a ÓkahcznaśLioLh
nanow i|1.y.h p allławę jea a w r i6t a :
)o v\t przpodku wnr?sierjr odw
ktatny.h wofunków ząnówrenn zana| biqĆ| naze p1edfużyt leńin Śklddonio ot'ed llb e nin rkln|lonio

j1' w pnypadku wnie'i?rlj ÓdŃołrhd pa up]yw!?telninu lkłrda a af?d bjeq ĘmńU zwąnrio aJgtq
o]eq1,ow)?9en)u da crosu aglasz?nio pDeŻ bbę oźc.zcnia

||ać aynnaść lub Ż1n)e.łloDi. .4nnałi rand$ują.?ga, którei ŻoDu.a 
'ien)ezqÓdhÓśćŻ p1.psoniLłowy, ]aw)erdćzwrtzl? pnedławien)e zdrutów, oklPloć |l]l1dnE arozWkarwo.

akrhLŻnośO lohyun. ip,aine Uzos

!i5kąEło o! furcF||4o furtu4 R

zonowajqLy plresyk 
^Ezwla-nje, 

nie póijicj niż w terninle 2 dn) ad dnia atżynanio, kapię
rdwal )a lrryń wykamwrn Ez rekni? zańówicnn' a jeże]i atlwatanrc

ntErnetawei, n0 któlej ]Ć! Żoni?'zLŻare aqlÓr ie a zonóhelfu lub jeł
udałepnńrd spe.'liko.jd, wzywÓn]. wykÓnÓw.ów dap-yłqp]erid da pałępaw0rid a!!||ÓlawLzeqo

atzynonja kapiiodwaIonio, wskazojr łrcnę, da kólejpż|stęp!)? ]intele. w u4skoni! roztŻyqrię.io rd
kanysć łrany, do którcj pąylepuie. Żąla'enie pny:tqpEn)a dÓ|ęno sĘ ela\Ów) Ęb| w h,nP p'enP)
dlbÓ ć!ćktanrznej apotŻon?j be
kl|a]ifkawoneqo L.n|rbfu. o iega kapję p esyłd 'ę nnowiahIn! ahz |łĄonawry Nndą.'4nu
a|lwola e WykoraMy, któn| pĘ|nąpń
połępÓw.ridÓdwoławez?ąa, )?zelinojq lrte,es w tyrl, aby adwalonie zała}abttzygnlęle no ko1|śćj'"dnei



ntegralna aĘścią slwz ! Ża}ąon]ki:

łqł( 9śńlffre.5ow v pnł uiiĘ [!rcEIką a ło*óv tuoei5l ąo F!Ńs& Rolwq]u Fes o.! rep

uezełhikd pastępawonio a.lwoldwezPgo nie naqą pozaławać
.zynndściańi l d;widdaeniani ł,any, da klólei pnyłqpil, z zdłneżenien żqłtzerid spnedwu, o klóryn
nawo w aą. 136 usl' 3, pźez UrPstniko, kóly pżyłąpił do połępÓwonio pa łnnie zańr$nhkqa
E. adwolujqq oruz wykÓnowd wezwony ,qadnie z pkt 13.14 slwŻ nie hÓqł nołępnie koźyłdć ze łatlków
o.hrony prownej wabee dynraki nnawiojqreqo Nykordhy.h zgadnie z wylÓkień lzby ]Ub sąd! olba Ód
padła||ie dń. B6 ust. 2 i 3

zołaanik 1 apis pnednjatu .o óŃie h n
zoĘank , Jolńlhż Ófedy
zołąĆżhik rI 3 aświadaenje z ort. 22 uł 1
zolqeżnik nl 4 - aś\9iadczenie z oĄ. 24 uł 1
Żolqeznjk nl 5,r|ÓrnÓcjo a gIupoch kopnoławĆh
Ża]ążnjk nr 6 - wykaz uł!ą
zdłądn*hr7wzórUmowy

se.,ąd, ]'''''''' t''ry:': (4''ŻŁ-L L- 1

,- /,7,,/o


