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podstaw do wykucżena

ewenluanego wykożys1ana W puypadk! Ófeńy składanej puez wyko|awĆóW
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do składania Wszekclr

ośwad-€ń

ipodpis€ń(ań

)osoby(Ósób)Uprawnone](

ńUs
ycr)

występowana w imienu wykońawcy lub ńnych

€)
ię

E[opcFkązc środków Europejski.qo Fqńduszu Roeoiu
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!b poręczenach spółdze-€] kasy osz-ędnÓścowo
- 'ępo'eoe.óLJ /'ó'l'd^9eoo'e 'e1er oó'ię' , a
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Upływem temnu skladania ofe.l puy czym za |ermń wnes'eńa wadium w lormi€
pueewu pen]ęzneqo ożvmUe se lerńń Uzń.na na.aclrunku Żam3waaceqo
Wykonawca W lylul€ pże]ewy Żobowazańy ]est wskazać nazwę Żadana da klóreaÓ
Ustaw}

z dna 9

orerte z.bezp e.za wad Lm

W"d''

^'o'lo1Pl'Ó'PoÓ'e
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zamaMa]ący ne Wynraga posłuzena się zalącznkienr do specfkac] Wykonawca
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składńk ŻwąŻańe z wykonańrem zamoMena ]ake zobowąŻany będze poneśó
Żamaw ający za plawdłową rea Żację całoś.zamów enla

..
Rozdział

1A 'óqJ '

d

xvl : opis kryterów,

którymi zamawi.jący będŻie się kielował

pży wybÓue

olćrty, wraz zpodaniem Żńa.Żeniatych kryleriów ispÓŚobu oceny ofeń.

]

2

z.ńawi.jqcy puy Wybou€ na]kou yslnl€]sŻe] olelry będzie slosował wylączn e JednÓ
kr!,1elUm (Wodni€sen U do kazdeqozadana) ceńa brLllo ]00%
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