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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miqsce zIozcnia ofcrty
(wypefnia organ administmcji publicmej)

OFERTA/QF6RTA WSPObNA +)

OROANIZACJl POZARZI\OOWEJ(.YCH)IPODMIOTU(-6W), 0 KT6RYM(~YCH)MOWA WART. 3 UST.3
USTAWYZ DNIA 24 KWlETNlA 2003 r, 0 DZlALALNoSCI POZVTKU PUBLfCZNEGO I 0 WOLQNTARlACIE
.. (Oz. U. z2010r.Nr 234,poz. 1536i>, REALlZACJl ZADANJA PUBLICZNEGO

dzialalnosc na rzecz os6b niepelno ~rawn)'ch

(rodzaj zadania publicznego")

/"

II

/

Informatory UMt. w PJM
(tytut zadaniapublleznego)

w okresie od 01.06.2014 do 31.08.2014

() fundacja
() koscie lna jednostka organizacyjna
() inna...·.. ··.. ·..·.. ·..·······..···· ·.. ··..···· ..····· .. ·..·.. ··....·....

adowyrn, w innym rejestrze lub ewidencji:"

WFORMlE
POWIERZENlA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/VlSPJ.=&PANJ.A RBALIZAGJI

ZADANIA PUBLlCZNEGO+)

PRZEZ

Prezydent Miasta t.odzi
(organadministracji publicmej)

skladana na podstawie przepis6wdziatu II rozdziah.l2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003r. 0 clzialalnMci potytku
publicznego i 0 wolontariacie

I. Dane orereutalorerentowI), 3)

1) nazwa: Polski Zwiazek Gluchych Oddzia l L6dzki

2) forma prawna:"

(x) stowarzyszenie
( ) koscielna osoba prawna
() spoldzielnia socjalna

3) numer w Krajowym Reje trze

0000051170

4) data wpisu, rejestracji lub urworzeniar" 11,10.2001

5) or IP: 727 10 09 554 or REGO : 470 224818

6) adres:

miejscowosc: Lodz ul.: Nawrot 94/96

dzielnica lub innajednostkapornocnicza:7) niedotyezy

gmina: L6dt powiat:" miasto L6di

wojew6dztwo: ItXlzkie

kod pocztowy: 90.040 poezta: L6di



1) tel.: 422313036 faks: 4267444 54

e-mail: biuro@pzg.lodz.pl http://www.pzg.lodz.pl

8) numer rachunku bankowego: 81124030311111000034266850

nazwa banku: Bank PcKaO S.A. VI oIL6dt

9) nazwiska i imiona os6bupowaznionych do reprezentowania oferentalefefeRtOwH:

a) Stanislaw Mizerski

b) Maciej Kowalski

c) .

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednost ki organizacyj nej bezposredni o wykonujacej zadanie,

o kt6rym mowa W ofercie:9>

Nie

11 ) osoba upowazniona do skladania wyjasnien doryczac ych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

EwaTwardowska, 42 231 30 36, wewn. 6

12) przedmiot dzialalnoSci poZytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego
• zrzeszanie os6b nieslyszacych i innych osob z uszkodzonym sluchem dla udzielania im pornocy w sprawach
zyciowych
- sprawowanie opieki nad dziecrni i mlodzieza nieslyszaca i z uszkodzonym sluchern oraz nad dziecmi slyszacyrni
rodzic6w nieslymJcych - przez prowadzenie na zlecenie 19b wsp6Iuczestnictwow rehabilitacji stuchu i mowy.
udzielanie im pomocy w podnoszeniu wyksztalcenia i kwalitikacji zawodowych,

organizowanie i prowadzenie pracy oswiatowej, kulturalnej i spolecznej w srodowisku osob nieslyszacych i ieh
rodzin
- organizowanie wlasnych form rekreacji ruchowej, turysryki,
- organizowanie wlasnych form sportu rnasowego,
- ochrona praw i interesow oraz udzielanie pomocy w sprawach socja lno-bytowych,
- prowadzenie dzialan w zakresie ochrony zdrowia oraz profilakryki zdrowornej i spolecznej, propagowanie w
spoleczensrwie problemov ochrony sluchu i rehabilitacji os6b nieslyszacych i z uszkodzonym sluchem,
propagowanie w spoleczenstwie problem6w ochrony sluchu i rehabiliracji os6b nieslyszacych i z uszkodzonym

sluchem oraz podejmowanie dzialan zmierzajacych do zapobiegania inwalidzrwu sluchu,
- prowadzenie dzialan na rzecz integracj i europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy rniedzy

spoleczensrwarnl,
prowadzenie dzialan przeciwko wykluczeniu spolecznemu osob z uszkodzonym

sluchem:
prowadzeniedzialan zwiazanych prornocja i organizacja wolontariatu,

- prowadzeniapunktow poradnictwa zawodowego, prawnego.
psychologicznego, pedagogicznego. spolecznego i rodzinnego
- promocja osiagniec spolecznych, intelektualnych i artystycznych os6b nieslyszacych i z uszkodzonym sluchem,
- wydawanieksiazek,
- prowadzenie spolecznej i zawodowej rehabilitacji osob lliesly~
i z. uszkodzonym sluchem,
- promocja zatrudnienia i akty'..vizacj a zawodowa pozostajllCYch bez pracy 0s6b nieslyszacych i:z: uszIcod:z:onym
sluchern na orwartym rynku pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy.

prowadzenie dzialalnosci charytatywnej.
- podtrzymywanie tradycji kulrurowej os6b z uszkodzonym sruchern, pielegnowanie polskosci oraz rozwoj u
swiadornosci narodowej,
- prowadzeniedzialan integracyj nych poprzez realizowanie roznorodnych form terapii wspolnie dla os6b nieslyszacych
i slyszacych,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz rownych praw kobiet i mezczyzn,
- prowadzenie dzialalnosci wspornagajacej rozwoj gospodarczy, w tyrn rozw6j przedsiebiorczosci os6b z uszkodzonym
s luchem,

prowadzenie dzialalnosci wspornagajacej rozwoj wsp61not i spolecznosci lokalnych,



• upowszechniania i ochrony wolnosci i praw czlowieka oraz swob6d obywatelskich, a takze dzialan wspornagajacych
rozw6j demokracji.
Do prowadzenia powyzszych cel6w i zadan PZG moze prowadzic m.in. osrodki, punkry i inne placowki rehabilitacji j

pornocydla dzieci, mlodziezy i doros/ych osob z problemem niepelnosprawnosci s/uchu.

b) dzialalnosc odp/atna pozytku publieznego
- ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej niesklasytikowane z wyjatkiern jezyka
migowego

przygotowanie i dostarczanie zywnosci dla odbiorcow zewnetrznych
sprzedaz detaliczna pozostala prowadzona poza siecia sklepov lJ. gdzie indziej niesklasyfikowana
dzialalnosc zespolow teatralnych, dramarycznych i lalkowych - dzialalnosc L6dzkiej Seeny Pantornimy
dzialalnosc uslugowa pozosta/a, gdzie indziej niesklasyfikowana - organizowanie turnusow rehabilitacyjnych
wydawanie gazer- wydawanie kwartalnika ,.Co Slychac ... ?"
dzialalnosc rurystyczna pozostala - organizowanie wycieczek dla czlonkow PZG i innych osob niestyszacych

• dziafalnosc zwiazana z tlumaczeniem - us/uga wideot/umaezenia z i na jezyk rnigowy.

- ksztalcenie ustawiczne doroslych i prowadzenie pozostalyeh form ksztalcenia - organizowanie i prowadzenie
dzialalnosci szkoleniowej w roznych formach - w zakresie jezyka migowego
- sprzedaz deta liczna pozosta lych nowych wyr obow prowadzona w wyspecjalizowanych sklepaeh
- sprzedaz detaliezna prowadzona przez domy sprzedazy wysylkowej lub Internet.

II. Informacja 0 spo ob ie reprczcntacji oferenr ow wobec organu adrninistracji publicznej wraz z
. d . 10)przytoczemem po stawy prawnej

ie dorvczv
« •

III. Szczegek» za kres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do r ealizacji

1. Krotka charakte tvka zadania ubliczne 0

Rea lizacja zadania publicznego polega na przetlumaczeniu informatora dla osob niepelnosprawnych
zamieszczonego na stronie internetowej ww\v.umJ.lodz. pl na polski jezyk rnigowy.
Zadanie zostanie zrealizowane przez oso by biegle i natywnie poslugujace sie polskirn jezykiern
rmgowym.
Tlumaczenie zos tanie poprzedzone praca redakcyjna nad tekstem informatora.
Po zrea lizowaniu tlumaczenia informator \v migowej wersji j ezy kowej zostanie urnieszczony na
srronie internetowej www.pzg.lodz.pl oraz innych stronach zwiazanych z niep lnosprawnoscia, w
tym niepelnosprawnoscia shichu.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zada nia publicznego, opis ieh przyezyn
oraz kutkow

PotJzeba realiz3cji zadania wynika. z nastwujQCYch. fakt6w:
.. gIusi togrupa spoleczna 0 liczebnojci okolo 1SOO:0s6b w woj.lOdzkim;
.. glwii to grupa poshIguj4(:8 sitt,odmiennymod polskiego jYLYkiem,... polskimj~emmigowym,
kt6ry posiadawla$ilg. gramatyk.-r i: sJownictwo;' , ' '
~ jlfZYkpolskijest dJaQs6b glucbychj~zykiem obcym;
.. infonJlilcja publicznawwi~~ jest ~'WyIFJ1iewj~ku polskim, czylij~lcu.dn1gim
dla os6b gluchych'



- ustawa 0 jezyku migowyrn i innych srodkach komunikowania sie daje prawo osobom gluchym do
informacji w jezyku migowym.

3. Opis grup adresat6w zadania publiczncgo

Osoby gluche, poslugujace sie j ~z; kiern migowym, w tym glownie mieszkancy Lodzi i
wojewodztwa lodzkiego.
Liczba osob gluchych zrzeszonych w Polskim Zwiazku Gluchych Oddziale Lodzkim \\ ynosi okolo
750, poza nimi \ iele osob pozostaje niezrzeszonymi. dlatego tez szacujerny, ze oketo 1500 os6b
moze skorzystac z realizacji zadania.

4. zasadnicnie pot rzcby dofinansowania z dotacj i inwe tycji zwiazanych z realizacja zadania
publicznego. w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyn i sie to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania l 11

ie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu 0 tatn ich 5 lat oferent/eferenei'" otrzymal/atrzymRli ~l dotacje na
dofinansowanie inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestfJcji , ktore
zostaly dofinansowane, organu, ktory udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji I )

I 'ie dotvczv; ;

6. zakladane cele realizacji zadania pubUcznego oraz spOiob ich realizacji

Cele:
- zwiekszenie dostepnosci infonnacji publicznej dla os6b ghachych poslugujacych siltjezykiem
migowymjako pierwszym poprzezudostepnienie infonnatora w PJM;
- zwiekszenie samodzielnoSci os6b gluchych poprzezumozliwienie im swobodnegp dostepu do
informacji w jezyku migowym; I
- zwiekszenie zaufaniagluchychobywateli do administracji publicznej w Lodzi poprzez
zamieszczenie na stronie intemetowej wvyw.uml.lodz.pl tresci w jezyku migowym;
- poprawa wizerunku administraeji Lodzi jako "pI'Z)jaznej niepelnosprawnym" poprzez zlamanie
bariery w komunikowaniu sie z zakresie objetym oferta.

7. Miejsce reaIizacji zadania publicznego

IPolski Zwiazek Gluchych OddzialL6dzki

8. Opis poszczeg61nycb dziaJan w zakresie realizaeji zadania publicznegol2}

1. Redakcia tresci informator6w - z trzech infonnator6w zostanie s 0



na moduly- adekwatnyrn do podzialu na rozdzialy. Weryfikacji poddana zostanie rowniez
aktualnoscinformatorow i w miare koniecznosci wprowadzoneniezbedne zmiany,
Sporzadzimy jeden informator w PJM. poniewaz wiekszosc tresci obecnie trzech
informatorow jest tozsama, Roznice dotyczace stopni niepelnosprawnosci zostanaujetew
tlumaczeniu.

2, Tlumaczenie poszczegolnych modulow - dzialanie zrealizowane przez natywnych
uzytkownikow jezyka migowego. polega oa przygotowaniutlumaczenia, a nastepnie nagraniu
thrmaczenia, .

3, Montaz nagran z tlumaczeniem, authoring i upload na strone youtube.pl v- zadanie wykonane
przez.osobe doswiadczona w produkcjifilmow w jezyku migowym,

4. Zamieszczenie link6w do plikow filmowych nastronie W\v~·.uml.lodz.pl."\\'v,T\.v.pzg.lodz.pl
oraz innych stronach zwiazanych z niepelnoprawnescia,

1~ )9. Harmonogram -

Zadanie publiczne rea' izowane W okresie ad 01.06.20 14do 31.08.20 14
Poszczegnlne dzialaniaw zakresie realizowanego zadania Terminy realizacji Oferent iub inny podrniot

publicznego 1
41 poszczegolnych dzialari odpowledzialny zadzialanie w zakresie

realizowanego zadaniapublicznego

I Redakcja tresci informatorow 01.06-15.06.2014 Polski Zwiazek Gluchych
Oddzial Lodzki

Tlumaczenie poszczegolnych modulow 15.06-31.07.2014 Polski Zwiazek Gluchych
I Oddzial Lodzki
I Montaz nagranz tlumaczeniem, authoring i 01.0&-20.0&.2014 Polski Zwiazek Ghichych

upload Oddzial Lodzki
Zamieszczenie linkow do plikow filmowych na 20.08-31.08.2014 Polski.Zwiazek Gluchych

I stronie www.uml.lodz.nl i innych OddzialLodzki

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania publieznego!"

- zapewnienie gluchym rnieszkancom Lodzi dostepu do informacji nt, stopni niepelnosprawnosci w
jezyku migowym
- zwiekszenie zaufania os6b gluchych do administracji publicznej w Lodzi
- zwiekszenie samodzielnosci osob gluchych w poszukiwaniu informacji nt. praw i przywilejow osob
niepelnosprawnych,

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu oa rodzaj kosztow:

z tcgo 7 finansowych
Koszt do pokrycia 7 wkladu

srod kow \\ lasnych,
IIosc Koszt

R<l<.1Z3J
Koszt Z iego do p<lkl) cia z

srodk o« Z umych zrodel. "
osobowcgo. \\ tyrn pracy

l.p. R<ld7.3j kovIl,w ''' '
[edn ostek

j cdnostkowy
rniury calkowity " nioskowanej 1)11l wp lat i oplat adresatow

spolcczucj czlonkow i
(\\ 1.1) (\\ zl) dotacj i ( w zl )

zadania publ iczncgo' " l l \
S" iadczcn 1\ olontariuszy ( I '

I I zh
I ;:1 )

f' OSZ1 ) rnervtorvczne " po!
stronie PIG (nazwa
Of eremaj I·' ,

1 I redakcja informato ra 1 100U umowa 1000 I Of)(1 o 0
( UI111)\13 <) prace.

I
oddelegowanic 1

21llum 3cl.cnic modulow 1 soon UJ11t )\ \a 3000 30(~) o 0
( UmO\ \3 zlccenic)

3) 11l0nt37. i authori ng I \500 urnowa 1500 1500 (j 0
nagran



umowa 0 prace,
~delegowanie)

iKo zry obslugiN I zadania
publiCDlego, W 1)111

koszty adrninistracyj ne po
stronie PZG(nazwa
Oferemaj '" :

II
I) .oordynacja i 1 700 UmO \\ 8 700 0 700 0
rozliczeniezadania
(urnowa0 praee,
oddelegowanie)

2) ........,.......

Inne .oszry, 110' tym koszry
wyposazenia i promocji

po stronie.. (nazwa

III
Oferentaj '" ;
I ) .. ........ .......
2) ........ ........

IV OgOlem:

6200 5500 700 0

2. Przewidywane irodla finansowania zada nia publicznego

I Wnioskowana kwota dotacji 5500 zl 88,71 %

2 Srodk i finan sowe wlasne l1
) 700 zl 11.29 %

3 Srodki finanso we z innych zrod el og6lem (srodk i finansowe wy mienione w pkt 3. 1-3.3) 11) ... ......... 21 .. . .. .. .... .0/0

3 .1 wp laty i oplaty adresatow zadan ia publicznego'?' .... ........ zl .. .. . ..... . .0/0

3.2 srod ' i finansowc z innych zrode! publicznj ch (w szczegolno ci : dotacje z budzetu paristwa lub
............ zl ............%budzetu jednostk i sarnorzadu terytorialnego, funduszy cclowych, srodki z funduszy strukru ralnych) !"

:3.3 pozostalc ' I' ............ 21 O '•• . .•. • . •. . . / 0

4 Wklad osobowy (w tyrn swiadczenia wolontariuszy i praca spolcczna czlon ko w) ............ zl 0 '. .... .. . .... 70

5 Og61em (srodki wyrn ieni one w pkt 1-4) 6200 21 100 %

3. Finansowe srodki z innycb ir6del publlczoyeh21
)

Nazwa OIJIIIU adminisll8cji Informacja0 tym,czy \1miosek (oCerta) 0 T«min fOtpIirmlia - w

publicznej 19b innejjednosdd Kwola~ (w 2"J) przymanie:lrodk6w ZOS18I(-a) ~ wni0sk6w (ofen)

scktora finans6w pUbliclnych
rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy te2 n ie nierozpatrzonych doczasu

zostal(-a) jeszw:: rozpaltlony(-a) tIotcnia ninicjszejarmy

NiedotycZ)' TAKINlE1)

TAKlNIE')

TAKJNIEI
)

TAKlNIE1)

Uwagi, ktore rnoga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:



Zadaniezostanie zrealizowane z wykorzystaniern sprzetu (kamery. starywy, 11a. oswietlenie srudyjne) i pomieszczen

(studio nagran, pomieszczenia biurowe) bedacych w posiadaniu PZG. co nie zostalo ujete w kosztorysie.

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publiczn ego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadan ia publicznegov"

Nadz6r merytorycznynad zadeniem ma DyrektorPddzialu L6dzkiego PZG, fiiJosowy - Gl6wna
Ksi~gdwa PZGOddzialu L6dzkiego. ~
Za Z8QCIn4 Z ofert4 realizacjir zadania odpowiada koordynator - osobaza"ona w Oddziale
todzkim PZG na podst. umowy 0 prace, doSWiadczona W realizacji, ewaluacji irozliczaniu zadail
zlecanych prz.ez acfullnistraej~ publiC2'.U1f. _
TIumaczenie, ttagrani~ monta:i i authQring zostanq wykonane _przez osob zatnJdnionelub
wsp6Jpracuj~ z PZG, d.oSwiadcZQDC W teiIlizacji tego typu przedsi~wzi'i6.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/eferentew" przewid wane do wykorzystania przy realizacj i zadania23
)

Przy.realizac~i zad~a~wyko~ s~t (kamery, statywy.~o$~et1eni~istudyjne).i
pon11eszczema (studio nagnui, ponueszezema biurowe)~ W posladimiu 0ddzi,8hl LOdzkiego
PZG. I
Ponadto ¥ll WykorzystyWane lJJ74dzenia biurowe (drukatki. skanery, kserokopiarki) i materialy do
cbarakteryzacji stosowane przy nagraniaohfilmowych thnmlezeD naj~k migowy!

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadafl publicmych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
ktore z tych zadan realizowane byly we wsp6lpracy z administracjapubliezna)

W ostablich trzeeh IalaCh PZG OddzialL6dzki z:realizowal wiele fl1m6w w jltZ)'ku migowych z zakresu infonnacyjno
edukacyjnego, W tym np.:

- 4 filmy edukacyjnez zakresu ryokupracy - zadanie finansowane ze~w EFS

- I film dokumentalny ,,.fa gluchy" - emitowany przez Telewizje Polska w grudniu 2012 ~ wcjtt na YT w czasie
I miesillca ponad 6 tys, - zadanie finansowane ze Srodk6w EFS

- .,Migamy Kol¢y Polskie" - nagranie w j~ku migowym 6 kol¢ - dziaJanic realizowane u Srodk6w PFRON
~h w dyspozycji Wojew6dztwa L6dzkiego w roku2011 - koledy emitowane w lntemecieorazTVP 3 - w ramach
zadaoiazleconego, dofinansowanego przez Reps w Lodzi ze srodkow PFRON

- I film edukacyjny dla rodzie6w"Cud6w nie rna" w roku 2012- wejscna YTponad 3 tyS. - we wsp6IpnK:y z PFRON
i CRZLw ramach projekru systemowego

- I film z migan, wersj,,! piosenki .,Kochan)'Panie Mikolaju" - grudzieil2013 - wej~c na YT blisko 1500.

- .,poradniki wPM' - poradniki nt. rynku pracy. w ramach projektu systcmowego, we wsp6Ipl'8(y z PFRON i CRZL,.
4 ~i. kazda kilka tys. wyswietleil na YT.

Ponadto Oddzial LOdzki PZG w Cilt&u 2012 roku systematycznie spo~l tlumaczenia ektualnosci Zoe strony Urzedu
Miasta l.odzi w ramachkodk6w wlasnycb,



4. WOrmac.ia. czy oferentl8f«eBei~) przewiduje(~V zlecac realizacje zadania publicmego Wl:rybte, 0
'kt6rym mows wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0

wolontariacie

~w~(~,~ ,
I) proponOWBDe zadanie publlezne w caJoS.ci rniesei si~ w zakresiedziablno§ci potytku publicmego orerenWo'fetent6W~
2) w ranw:b skJadanej o~e.w: przewidujemy pehieRmielniepobieranie l

) oplat od adresat6w zadania;
3) oferentieNil ene~) jest/5ItJ zwilp:anY(-ni) niniejs14 ofertado dnia 31.08.2014;
4) w zakresie zwUtzanyJn Z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przebzywaniem
daoycb osobowych, a takt.ewprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotyc~ 7lotyIy
stosowne oowiadczenia zgodnie z ustaWll z duia29 sierpnia 1997 r. 0 ocbronie danych osobowycb (Oz. U. z 2002 r. Nr
101,poz. 926, z p6i.n. zm.);
S) oferentlefeRlaerJ skJadajl}C)' niniejSZ4 oferte nie zalega(~jIlY2alega( jllll) Zopiacaniem naleznoscl z tytuIu zobowilJZ8D
podatkowychlskJadek na ubezpieczenia spoleezne";
6) dane okreSlone w~i I niniejszejoferty S4 zgodnez Krajowym Rejestrem ~owyml'",'Wei\'~ l.WJiEteRejtt-l);
7) wszysdde podanew ofercie oraz~ikacb informacje SlJ zgodnez aktualnymsrancmprawnymi faktycznym.

Sek l' 'f l 8 ~rZqdU
Oddzlal -' _k ' go
Polskiego ' 1/ k ~Ych

.\ cit') Kf)Jl'uL~ki

S ta . a ' Mizersh i
............... t 1 iII * I·~4 " oiIo " 1"••• ~ ,..iII "" II ot"t!".- ,,·,...~ ·.J~ t 111 .

(podpisosoby upowaznionej lub podpisyosob upowatnionychdo slUadania oSwiadezeiJ. weill

w imieniuo_eli"'.''''''>j

. III -02. _2::J"l4
Data " .

Zalacznik i:

I. Kopia aktualnego odpisu z KIajowego Rejesuu S;Jdowego, innegorejestru lubewidencjiUJ.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprczentaeji podmiot6w sk-ladaj4CYcb ofert~ wsp61n4 nit wynikajllCY z
Krajowego Reiestru ~wego 100 mega wtakiwego rejestru - dokumentpotwierdzaj4CY upowmienie do dzialania w
imieniuofemua(-:6w).

UWflgtI: nlepnedlotorlepo~1J ZIIIqcurik6w spowodllje odrzucenle oferty pner. KomlsJ, KonkursDwq!

Poswiadczenie zlozenia ofe-rty~ 5 1
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Adnotacje urzedower"


