
l5) Wlkonawcv poll()s7ą r,r_<zeikie kosztl, zr,viązane zc sporządzenięm i złoźeniem oierL_}*

nicrillcznic tld rrr tltlnu poslś|u\\a|]la,

ló) Dopuszcza sic skladanie ofert cześciowvch.
i 7) ()lcrta musi zarvierac nazrvę. adres i dane kontaktorve oraz adrcs elllail Wvkonawcy.
18) Wy,korlarvca ponosi rłszelkie kclszty zr,viązane z prz},goto\\,anięnr i złożeniern of'eĄ,,

l9) Zama,,viającl,nie przerl,idLr.je zrvrotu kosztórv udziału rv postęporvaniu,

7. informaeie na Lenlat zakresu wrkluczenia:

W ceiu uniknięcia kont]iktórv interesórv. zalnóuieltia nie beda udzie]anc podmiotom potrlązanrnl

osobolvtl i kapitałou,o z Zamaiviajacl,tn. Prlez pori,iaziulia kapltałilrlc lrtb osoborve rttztlmtc się

rr,zajeIlne ptlrviazania rnięd4, Zat,trarł ia_jącr nl iLrb osobanli rqlorr żn ionr nli dc zaclagairia zt'borr iazan

rr inielliu Zalnalviającego lub osobanri r.r,l korlujacl Ini rr iniieniu Zanrarliająceetr czt nIttlsci łr iaz:nc
z przvgtltorvaniem i przepror.vadzeniem plocedun,lr. btlru rrrkollalrcr a rrvkonarvcą- poicgaiacc \\

szczególności na:

} uczestniczetriu i,r spółcejako rvspólilik sptiłki clrv;lnej lub spółki osolrowej

i posiadaniu co najmniej l0 9ł udziałórv lub Ńcji
> pełnieniulrrnkciiczłtlnkaorganunadzofozegolubzarządza.iącego,prokurentapełnomocnika
i- pozostar.vanlu rv zlvitzku małżeńskim. w stosulrku pokrewieństwa lub porvinorvactwa w linii

prostej. pokel.vieństwa d!ugiego slopnia lub porvinolvactrł,a drugiego stopnia \\, lirrii bocznej

lub lv stosunku prz_vsposobienii,r, opieki lub kuratcli
\i' nin iej sn,nl postępo\ł aniu wy,klucza się pclnadto ofbrty :

- któr-lch treśc nie odpor.viada treśoi zapltania clferto*,ego
- złilżone przcz \Ą'ykonalvcę. któr_v nie spełnia warunków. okfoślollych \\,zapytaniu oferto\\J,m

- ilróre. zostałv złożcne po 1\nznaczón_vm temrinie na składanie ofbtt.

8, {JŁłqi!gl!! ]!?I]!L!D:Z!!!i!!]t trnrrlwt, zawartei łv rl,lniku przeprolvadzonego posterrowania:

lanlarria.jacl nic przcividrrje moźlirvości zmian1 u,arunkóx Li!]lo\\\ za\\,arte_j rł lvl,niku

nt zcprnrł ad.,onc!lo po5tepu\\ i]ni3,

9. l nierraunienie pnrtęDrlrrania
Zamarviaiąc},zastrzcga sobie pra\\0 r:lo unierraŁnlenia postep0\\,ania ot'ertori,egtl rr kazdrm cżasie bez

podania przyczln,

l0, lnformacie dott,czacc rrybltł!] ]Ę.i!ol_zr stnieisze i ofertr.
O lrl,bclrze najkorzlstniejszej ot'crt1 Zalnarriając1 zariiadonli otereIrtórl za pośrednictrvenl

poozt1"nlailowej, Dostarvcy,proszeni są o podanie rl,olćrcie adresu en-rail. .Iednocześnie Zantarviający

zanrięści inlonnację o lvyniku postęporrania tla stronic inrcrnetorvej gminora.pl.

l i. lnformacie dodatkowe (np, gdzie i od kogo mozna trzyskać dodatkorłe intbrmacle ]la tcl]lat

zanlórvienia - nr teletbnu. adres e-lrrail. itp.):

Dodatkorve

srviezarvski

rnfbnlac.;e dotl,czące przedllioto,tvogo zamówicnia można uzyskaó u

pod adresem e,rnail : spoldzielnia,?gnr .pi bądź pod numerem telefonu:

PREZEs

Społdzielnia Soc.ialna

Pana Marek
530623264,

Gledlarowa 338. 37,300 Leiaj9!^_
Hrń'óio-r zo-6347. Reg. 369766905

tel, 531 20ł 396

(piecżeć podnlolu podpis\ oSób upl3\nlcn}ch do ieprezentecjl podmiotu]


