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Znak sprawy: ZO.REW.1.2029.RPOWŚ                                                  Fałków, dn.02.12.2020r 

 

Zapytanie ofertowe 

związane z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców 

Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

prowadzone pod nazwą: 

 

„Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 658-187-20-63, 

2. Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 447873535 w godzinach 07.00– 15.00 oraz 

adres poczty elektronicznej: gmina.falkow@wp.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”, zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

 

III. Opis przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie i dostarczenie 1000 sztuk  kalendarzy ściennych na 2021 rok, promujących projekt nr 

RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obszarów miejscowości”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kalendarz ścienny, spiralowany z zawieszką, format A3, układ pionowy, papier kredowy połysk o 

gramaturze nie mniejszej niż 170g/m2, 7 kartkowy, w tym: 1 kartka tytułowa i 6 kart dwustronnie 

drukowanych z odrębnymi grafikami i miesiącami, wydruk w kolorze. Kartki kalendarza połączone spiralą 

wraz z zawieszką ułatwiającą powieszenie na ścianie. 

Grafikę dostarczy zamawiający w dniu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przedłoży projekt tablicy informacyjnej/pamiątkowej do akceptacji w terminie do 2 dni od dnia 

zamówienia. Zamawiający ma prawo do dwukrotnego wniesienia uwag i modyfikacji przesłanego projektu. 

Zamawiający wniesie uwagi/zaakceptuje projekt w terminie do 2 dni od dnia przesłania projektu. 

Kalendarze w ilości 1000 sztuk należy dostarczyć do siedziby zamawiającego. 

 

Główny Kod CPV:  

30199792-8 Kalendarze 

 

Termin realizacji i dostarczenia przedmiotu zamówienia:  

- do 14 dni od dnia akceptacji projektu. 
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Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Wzór kalendarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: widoczne powyżej Loga i oznaczenia unijne powinny być zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym pod 

adresem internetowym: 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 

 

 

Uwaga:  

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający 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  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuje, że:  

▪ administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 
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Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z 

realizowanym projektem nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. 
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▪ W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

▪ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i 

dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

▪ dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu współfinansowanego za 

środków Unii Europejskiej pn. „Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

▪ obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

▪ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

− 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 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Wykonawcy: 

− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.  

 

c) posiadają potencjał techniczny 

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według 

formuły spełnienia – niespełnienia. 

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 

 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 

 

V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

1. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym 

2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

3. wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P). 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

             C min 
P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 
             Cbad 
 
gdzie:   C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C bad – cena brutto oferty badanej 
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena  

 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty 
 

1. Ofertę należy dostarczyć: 

- email: gmina.falkow@wp.pl  , lub 

- fax 447873506, lub 

- złożyć osobiście / wysłać pocztą do siedziby zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Fałkowie, ul. 

Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat  (uwaga, oferta powinna wpłynąć do zamawiającego w 

wyznaczonym terminie) 

 

do dnia 10.12.2020 r.  do godz. 15.00 

 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

mailto:gmina.falkow@wp.pl
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2. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru 

formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 

oryginał 

3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, 

oryginał 

 

3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

VIII. Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia 

Termin realizacji umowy/zamówienia:  

            - do 14 dni od dnia akceptacji projektu. 

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) 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. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty 

Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone. 

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

Nie dotyczy 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIII. Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

XIV. Dodatkowe postanowienia 

a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na stronie 

internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego http://bip.falkow.pl/ 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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XV. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

ZATWIERDZIŁ: 
 

                                Henryk Konieczny  
– Wójt Gminy Fałków 

02.12.2020r 
(data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 
Załączniki: 
1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do zapytania ofertowego ZO.REW.1.2020.RPOWŚ pn.  

„Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 
 

 

Adres siedziby Wykonawcy  

NIP Wykonawcy  

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 
(Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) 

 

 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2020 pn. 
„Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” oferuję wykonać 

przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej: 
 

 FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Kryterium oceny: 

 

1.Oferuję wykonanie i dostawę 1000 sztuk kalendarzy ściennych, wykonanych zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, za łączną kwotę brutto obejmująca wszelkie koszty w tym dostawy, wynoszącą: 

………………….……zł brutto za całość zamówienia 

 

Łączna cena brutto  za całość zamówienia słownie:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………  
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Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym ewentualny transport 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 14 dni od dnia akceptacji projektu. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni 

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia 

5. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

Zamawiający 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  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  

▪ administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 
▪ W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
▪ dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli  

▪ dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu 
współfinansowanego za środków Unii Europejskiej pn. „Wykonanie i dostarczenie 
kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

▪ obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

▪ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 
− 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 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Wykonawcy: 
− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 
lit.c RODO.  

 
 
....................................................                      ………………………………………….. 
      /data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna 
                                                      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 
 
 

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

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                            miejscowość , dnia 

           O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Wykonanie i 
dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
c) posiadania potencjału technicznego 
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 
 
 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 
 
 
 
 

...............................................................................……… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 
 
 
 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                           miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Wykonanie i 

dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż: 

1. Nie jesteśmy powiązani z  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 osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 

...............................................................................… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

 


