Elastyczny Klub Malucha
Projekt: „Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach RPOWP,
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie
Białystok, 15.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia
uczęszczających do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (WSE) realizuje projekt „Elastyczny klub malucha =
Rodzic na rynku pracy” realizowany w ramach RPOWP, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie.
Działanie jest finansowane z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku prowadzone
jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cyt. ustawy, ponieważ szacunkowa
wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro.
Postępowanie prowadzone
najkorzystniejszej oferty.

w

trybie

zasady

konkurencyjności.

1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok
REGON: 050383717
NIP: 542-17-21-756
2. Opis przedmiotu zamówienia:
kod CPV: 55321000-6 – usługi przygotowania posiłków,
kod CPV: 55322000-3 - usługi gotowania posiłków,
kod CPV: 55521200-0 - usługi dowożenia posiłków,
kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
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Przedmiotem zamówienia jest:







przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia,
uczęszczających do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok.
zestaw wyżywienia dla jednego dziecka obejmuje: II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i
drugie danie) oraz podwieczorek;
zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków
oraz ich rozładunek do Elastycznego Klubu Malucha. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie
własnym transportem, w termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz
jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
liczba wydawanych posiłków będzie stała - dziennie 24, nie ulegnie zmniejszeniu, nie zależy
od frekwencji dzieci i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.

Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 03.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Godziny dostarczania posiłków zostaną ustalone w porozumieniu z Dyrektorem Klubu Malucha.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego.
Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany ma być przez
Wykonawcę na okres 10 dni i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka/
technologa żywności ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni
roboczych przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w
jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych
potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety
bezmlecznej).
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w
jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zgodne z zasadami określonymi w Ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r. (Dz.U. z 171 poz. 1125 z późń. zm.).
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich
przestrzeganie.
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Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu
zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego
Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia decyzji
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Termin realizacji zamówienia:
Okres dostarczania posiłków będzie odbywać się przez okres 1 roku począwszy od dnia 03.04.2018 r.
do dnia 31.03.2019 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo.
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:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o
braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się na podstawie
oświadczenia zawartego Formularzu ofertowym
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia
zawartego w Formularzu ofertowym,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym,
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4. Wyrażą zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów niezbędnych przy
realizacji projektu pn.: „Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy”. Administratorem danych
będzie Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok
5.Prześlą następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),
b) Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
c) Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
d) Oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3).
6. W przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy. Podmiot wyraża zgodę na wgląd
w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i
wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu ”Elastyczny Klub Malucha = Rodzic
na rynku pracy”
7.Wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzula społeczna
Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba: bezrobotna lub młodociana lub niepełnosprawna,
przy czym: 
● osoba bezrobotna – to osoba, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy; 
● osoba młodociana – to osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego, w pełnym wymiarze
czasu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat; 
● osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej jedna z ww. osób będzie
zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały
okres trwania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy
zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający powyższe. W
trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę ww.
wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres obowiązywania umowy.
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5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych
Przy ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu zastosowana będzie skala 0-100 pkt.
Dla następujących kryteriów wyboru oferty:
a) cena ofertowa brutto – 80%
b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 20%
W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
a) w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części) punktacja będzie przyznana według
następującego wzoru:
Pc = Cn/Co x 80pkt (waga kryterium 80%)
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
b) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie przyznana
według następującego wzoru:
20 pkt. – wykonawca zadeklaruje, że do realizacji zamówienia zatrudnieni osoby z
niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
0 pkt – wykonawca nie zadeklaruje, że do realizacji zamówienia zatrudnieni osoby z
niepełnosprawnościami, bezrobotne lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia oraz dokumentów dotyczących
zatrudnienia (wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o
niepełnosprawności osoby zatrudnionej do realizacji zamówienia, informacji z PUP o zatrudnieniu
osoby bezrobotnej lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, zaświadczenia
z ZUS o zarejestrowaniu ww. osoby jako pracownika oraz przedstawianiu co miesiąc zaświadczeń
potwierdzających spełnienie kryterium).
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6. Opis sposobu obliczania ceny
1) Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażona w liczbach i słownie.
2) Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka.
3) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania
całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszelkie należne podatki i opłaty.
4) Wykonawca powinien przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z
warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
5) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać
waloryzacji.
6) Rozliczenia między Zamawiającym Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w rozdziale 4, brane będą pod uwagę tylko oferty
spełniające wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści.
5) Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez
Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym.
7) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
- nie złożono żadnej oferty.
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9. Miejsce oraz termin składania
1) Oferty należy składać w terminie od 16.03.2018 do dnia 26.03.2018 do godziny 15:00
a) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3 p. 3
15-703 Białystok
b) osobiście na adres:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3 p. 3
15-703 Białystok
w godzinach 9.00-15.00
c) drogą elektroniczną na adres: klubmalucha@wse.edu.pl
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazana drogą mailową.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3) Umowa zostanie zawarta, w terminie 2 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawca, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
11. Zmiany w umowie
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zaproszenia do składania ofert
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego.
Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym 50%
wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,
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których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
jeżeli:
a) Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub
b) Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
12. Pytania o przedmiot zamówienia
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą
klubmalucha@wse.edu.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 652 00 24

mailową

na

adres:

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w
zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub
unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz zgodnie z zasadami RPO WP.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Oferenta po wykonaniu usługi.
13. Wykaz załączników:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauzul społecznych
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Oferent:
Nazwa: ……………………………………………………
Adres: …………………………………………………….
NIP i REGON: ………………………………………….
Tel: …………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam ofertę na:
na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających
do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul.
Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok
- cena brutto zestawu wyżywienia dla jednego dziecka ………………………………………………....
Słownie:…………………………………………………………………………………………………..
1.Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2.Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte w nim warunki
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
3.Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4.W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5.Oświadczam, iż składam niniejszą ofertę w imieniu własnym.
6.Oświadczam, iż nie byłam/em karany/na za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się
przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności.
7.Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
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8.Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień,
9.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
10.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
11.Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy,
12.Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,
13.Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922) do celów niezbędnych przy
realizacji projektu pn.: Elastyczny Klub Malucha = Rodzic na rynku pracy. Administratorem danych
jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis)
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj.:
Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku, reprezentowaną przez dr Aleksandra Prokopiuka –
Rektora. 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:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Oferent:
Nazwa: ……………………………………………………
Adres: …………………………………………………….
NIP i REGON: ………………………………………….
Tel: …………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe oświadczam, że przy
realizacji zamówienia będą/nie będą1 stosowane klauzule społeczne, tzn., że przy jego realizacji
zostanie/nie zostanie zatrudniona2 1 osoba bezrobotna/młodociana/bezrobotna na min. ½ etatu, która
przy
realizacji
zamówienia
zajmować
się
będzie3
:
………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………...……

(miejscowość i data)

1 Niepotrzebne skreślić
2 Niepotrzebne skreślić
3 Proszę podać krótki opis lub wpisać „nie dotyczy” (jeżeli klauzula społeczna nie będzie spełniona)

(pieczęć i podpis)

