
ORG.271.5.2019      Lubicz Dolny, dnia 25.11.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

        Gmina Lubicz zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pod nazwą 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o 

strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu 

Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport 

niskoemisyjny” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego : 

Gmina Lubicz  

ul. Toruńska 21  

87-162 Lubicz 

Tel: 56 62 121 40 fax: 56 62 121 20 e-mail: m.lowicki@lubicz.pl  

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy 

Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez 

NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu 

priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny” 

III. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu w sprawie 

zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy 

Lubicz o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr Nr 0050.2.15.2019r. Wójta Gminy Lubicz z dnia 

22 marca 2019r. stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), tj. z uwagi na wartość zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 

IV.  Przedmiot zamówienia 

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

1. Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019-2035 

powinno być zgodne z wytycznymi programu priorytetowego „GEPARD II — transport 
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niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fiszką stanowiącą załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Fiszka (załącznik nr 1) oraz wzór 

umowy (załącznik nr 6). 

3. Dokument powinien realizować cele wynikające z Programu Rozwoju Elektromobilności 

w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności z: 

• Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości", przyjęty przez Radę 

Ministrów dnia 16.03.2017 r.; 

• Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez 

Rady Ministrów dnia 29.03.2017 r.; 

• Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4. Dokument winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące dokumenty 

programowe/ raporty środowiskowe/ dane GUS/ analizy własne Wykonawcy i inne 

dostępne materiały pomocnicze. 

5. Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Włączenie mieszkańców 

rozumiane jest jako: 

• opracowanie przez Wykonawcę  papierowej oraz elektronicznej ankiety mającej 

na celu pozyskanie danych oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju 

(udostępnienie zamawiającemu linku do ankiety), zebranie i opracowanie 

wyników badania, 

• przeprowadzenie spotkania dla mieszkańców, na którym zostaną przedstawione 

założenia elektromobilności, wyniki diagnozy, zebrane zostaną uwagi i wnioski 

do dokumentu, 

• przygotowanie „kwestionariusza uwag” w wersji elektronicznej oraz 

przeanalizowanie zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag, 

6. Przeanalizowanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w 

art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.). W razie konieczności 

- opracowanie prognozy odziaływania na środowisko. 

7. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną 

złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosownych korekt 

lub poprawek w toku bieżących praz lub w ramach udzielonej gwarancji  

8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania 

wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas 



wskazanych przez Zamawiającego Komisjach Rady Gminy Lubicz oraz podczas sesji 

Rady Gminy Lubicz mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji 

 

V. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 

2020r., z zastrzeżeniem, że termin realizacji: 

1. Pkt III.1 do dnia 15 kwietnia 2020r. 

2. Pkt III.7. do dnia 30 kwietnia 2020r.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

a) W okresie 3 lat przed terminem składania ofert: 

• wykonał co najmniej trzy strategie (programy, plany, itp.) związane tematycznie z: 

ochroną środowiska, ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną. ograniczeniem 

niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, elektromobilnością (itp.) dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 15 tyś. 

mieszkańców  

• przeprowadził co najmniej dwa badania ankietowe elektroniczne  (przygotowanie 

ankiety wraz z opracowaniem wyników badania) na poczet prowadzonych prac 

związanych z przygotowaniem/wdrożeniem/monitorowaniem dokumentu 

strategicznego/planistycznego. 

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej 2 osób na 

podstawie umowy o pracę lub będących właścicielami/współwłaścicielami 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których  

• każda samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w okresie ostatnich 3 lat opracowała 

dokumenty o charakterze związanym tematycznie z : ochroną środowiska, ochroną 

powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczeniem niskiej emisji, transportem, 

zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.).  

• co najmniej jedna osoba w zespole kadrowym przeprowadzała strategiczną ocenę 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania 

wszystkich warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. Sposób przygotowania ofert 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego wraz z załącznikiem nr 3 i 4, wymienionymi załącznikami, pełnomocnictwem 

(jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem stanowiącym  załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

2. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  



 

VIII. Kryterium wyboru oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - cena ofertowa 100%. 

2. Z postępowania w sprawie zapytania ofertowego wyklucza się oferty, które nie 

odpowiadają wszystkim wymaganiom wyszczególnionym w punkcie VI niniejszego 

zapytania ofertowego. 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert: 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Ofertę należy przekazać elektronicznie, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

3. Termin składania ofert do dnia: 10 grudnia 2019r. do godz. 14:00. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

2 Jeżeli wykonawca nie złożył formularza oferty wraz z wymienionymi załącznikami                                           

i pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) lub oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, 3 lub 4 do 

zapytania ofertowego, oświadczenia lub załączniki są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez   Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub   do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, 

3 Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 

którego  oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4 Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 

Ponadto, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Lubicz, www.bip.lubicz.pl 

5 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 



XI. Zmiany do umowy 

1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie 

terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia problemów w skutecznym przeprowadzaniu planowanych konsultacji 

społecznych, które maja istotne znaczenie dla procesu przygotowania dokumentu, 

b) konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania projektu na środowisko, 

c) konieczności dokonania korekty dokumentu w wyniku uwag wniesionych przez 

NFOŚiGW lub podmiot upoważniony, 

z tym zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu realizacji zamówienia uzależnione będzie od 

decyzji NFOŚiGW 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest pracownik Urzędu Gminy w Lubiczu: 

Marcin Łowicki, e-mail: m.lowicki@lubicz.pl 

XIII. Inne 

1. W związku z pozyskaniem dofinasowania zewnętrznego na opracowanie dokumentu, 

Wykonawca oznakuje materiały tworzone w ramach zamówienia, w sposób zgodny z 

wymaganiami instytucji finansującej. 

2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść 

zapytania ofertowego w szczególności: 

a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do 

wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie 

ofertowe bez podania przyczyny. 

4. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą 

konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania 

umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku 

prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów. 



XIV.  Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubicz, ul. Toruńska 27, 

88-160 Lubicz, tel. 56 621 21 00. 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubicz jest Kinga Hoffmann, 

kontakt: iod@lubicz.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie aft, 6 ust. I lit. b RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego stosownie do art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2018r., poz. 1986 z 

późn. zm.), 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia o dostępie 

do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

szczególnych 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z 

Zamawiającym, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, 

a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia 

roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu przedawnienia 

przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do 

ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany w treści 

udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres I roku po zakończeniu stosunku 

współpracy 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 



• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych *; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XI. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Fiszka dla zadania pn. „Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o 

strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą 

elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego 

„Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny” 

Załącznik nr 2 -   formularz oferty 

Załącznik nr 3 –   wykaz usług 

Załącznik nr 4 –   wykaz osób  

Załącznik nr 5 -   oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym 

Załącznik nr 6 -   wzór umowy 

  



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

Formularz ofertowy – 

 „Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy 

Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez  

NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu 

priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny” 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ........................................................................... 

Zarejestrowany adres Wykonawcy : ........................................................................... 

Adres do korespondencji:........................................................................................... 

Numer telefonu :...........................................................……....................................... 

Adres e-mail: .......................................................................................................... 

Numer faxu : ........................................................................................................... 

NIP ........................................................................................................................ 

REGON: ……………………………………………………….. 

 

I. Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentu pod nazwą 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o strukturę 

i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart 

City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport 

niskoemisyjny” składam niniejszą ofertę  i oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia za  łączną cenę:   

 
 
brutto złotych: ............................................................................................ 
 
(słownie:............................................................................................................) 
 
netto złotych: .................................................................................. 
 
(słownie:............................................................................................................). 
 
stawka podatku VAT .......% 
 

II. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję). 



III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

31 maja 2020r. 

IV. Oświadczam, że akceptuję termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

V. Oświadczam, że projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

VII. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie 

załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego * 

 

* -  wypełnić jeżeli dotyczy 
 

 

    

 

........................................................ 

 (pieczątka i podpis) 

 

Data : .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 

          Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

   
(miejscowość i data) 

 
Wykaz usług 

 
 

 

Lp. 

 
 
 

Przedmiot usługi 
 

 

Daty wykonania 

Podmiot na rzecz którego 
usługa została wykonana Początek 

(data) 
Zakończenie 

(data) 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 

................................................................ 
           podpis Wykonawcy 

 
Uwaga! Wykaz musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w treści zapytania 
ofertowego 
 

 



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

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

(pieczątka firmowa wykonawcy)            (miejscowość i data) 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
 

Imię i nazwisko Doświadzcenie 

 

 

Informacja o podstawie do dysponowania tymi 

osobami 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

................................................................ 

           podpis Wykonawcy 
 

Uwaga! Wykaz musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w treści 

Zapytania ofertowego 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

Oświadczenie wykonawcy 

dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni)........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

.......................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

.......................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „.Opracowanie dokumentu pod 

nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019- 2035” w oparciu o 

strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart 

City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport 

niskoemisyjny” oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przysługujących praw zgłaszającemu ofertę 

będącego osobą fizyczną, bądź osobą prowadzącą działalność gospodarczą związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Gminę Lubicz z siedzibą w Lubiczu, ul. Toruńska 27, 88-160 Lubicz. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

 ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W 

POSTĘPOWANIU:  

Oświadczam, że wypełniłem w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

 ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 


