
Znak: OiN.033.SZP.6.2017                                                                                                                                                           Kozienice dnia 17.02.2017 r.
                                           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na „Dostawy nabiału Jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego”

Zamawiający: Powiat  Kozienicki  z  siedzibą  w  Kozienicach,  ul.  Kochanowskiego  28,  26-900  Kozienice ,  NIP:  812-190-76-83,  Regon:  6700223155,
www.kozienicepowiat.pl,  zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Dostawy nabiału do Jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego” zgodnie z
wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu cenowym.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy nabiału do Jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Lubelska 50, NIP: 8121279749, Regon: 000989353. Osoba upoważniona do
składania zamówień i odbioru dostaw – Agnieszka Wołos.

Zapotrzebowanie i asortyment nabiału zostały ujęte w formularzu ofertowym załączonym do zapytania cenowego – załącznik nr 1 do zapytania cenowego –
dostawy nabiału do Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kozienickiego.

Wykonawca po każdej dokonanej i potwierdzonej dostawie nabiału ma prawo wystawić fakturę za dostarczony towar. Fakturę należy wystawić na tę Jednostkę
organizacyjną Powiatu Kozienickiego, która dokonała zamówienia i która jest zobowiązana do zapłaty za zamówioną żywność z własnych środków finansowych
w ciągu 30 dni od daty dostarczenie towaru i faktury. Dane do faktur poszczególnych Jednostek organizacyjnych zamieszczono powyżej w opisie przedmiotu
zamówienia.
II. Termin realizacji zamówienia: 
Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się czas od dnia 01.04.2017 r. przez okres 12 miesięcy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według składanych
zapotrzebowań pisemnych, telefonicznych lub faksem w ciągu 72 godzin.
III. Warunki jakie mają spełniać dostarczane artykuły spożywcze:

1. Dostarczany asortyment winien być w gat. I  oraz spełniać wymagania określone w:
- ustawie o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1604 z późn. zm.),
2. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów których obowiązują terminy przydatności powinny być nie krótsze niż 2/3 okresu przydatności
podanego na opakowaniu.
a) dostarczany nabiał musi pochodzić z bieżącej produkcji.
b) realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na podstawie bieżących zamówień osób upoważnionych poszczególnych jednostek podanych wyżej w
formie:  pisemnej,  faxem lub telefonicznie.  Wykonawca przy  każdej  dostawie  przedmiotu zamówienia winien uzyskać  potwierdzenia  zgodności   dostaw z
zamówieniem od osób upoważnionych do zamawiania i odbioru towaru.
3. W formularzu cenowym opisując dany produkt użyto nazw własnych: należy przez to rozumieć, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt nie może być
zastąpiony innym równoważnym. Zastąpienie innym równoważnym produktem jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę odbiorca i tylko w
przypadku okresowego braku danego produktu na magazynie. 
4. Towar będący przedmiotem zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę jego własnym transportem  na jego koszt i ryzyko. Wykonawcy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami GMP/GHP oraz systemu HACCP. Każdy samochód, którym będzie dostarczona żywność musi posiadać decyzję Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów spożywczych. 
a) Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w czystych, zamkniętych pojemnikach do jego przewozu.
b) Dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych należy przestrzegać temperatur: od 1 oC do 4 oC – żywność wymagająca warunków
chłodniczych poniżej -18oC – żywność mrożona  do +20 oC – dla żywności nie wymagającej przechowywania w obniżonych temperaturach
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia ujętego w umowie w przypadku, gdy zaistnieje inna niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,  za którą żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy.

6. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowanie będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy i nie ulegną zmianie w
trakcie jej realizacji.

IV. Miejsce i termin składania propozycji cenowych:
Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie (w kancelarii) Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul.  Kochanowskiego 28, 26-900
Kozienice do dnia 06.03.2017 r. lub przesłać pocztą.

Kopertę  należy  zaadresować:  ,,Powiat  Kozienicki,  ul.  Kochanowskiego  28,  26-900  Kozienice”  z  napisem:  „Propozycja  cenowa  na     „  Dostawy  nabiału  do  
Jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego  ”   oraz umieścić na niej adres i nazwę Wykonawcy.

V. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy na dostawy nabiału (zał. nr 1)
2. Wzór umowy (zał. nr 2)

ZAMAWIAJĄCY:

http://www.kozienicepowiat.pl/


załącznik nr 1

Dostawy nabiału do jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego – formularz cenowy

Lp. Przedmiot J.m. Ilość Cena
jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

1 2 3 4 5 6

1. Mleko spożywcze 2% tłuszczu pasteryzowane worek 5l l 15 000
2. Mleko spożywcze łaciate 2%opk. 1litr l 200
3. Mleko  spożywcze UHT 2% karton, 1 litr l 600
4. Mleko  spożywcze 1,5% opk. 1l. l 200
5. Mleko skondensowane, słodzone, opak. 530g szt. 10
6. Masło  extra o zawartości tł. 82% zwierzęcego 200g szt 300
7. Masło roślinne, opak. 0,5kg szt. 3100

8. Margaryna , zaw. Tłuszczu 80%, 250g Kasia kg 100
9. Jogurt naturalny, szt = 150g szt. 500

10. Jogurt owocowy, szt = 150g szt. 2200
11. Ser twardy typu zamojski lub edamski kg 150
12. Serek homogenizowany (waniliowy lub owocowy) opak.

150g
szt. 1800

13. Serek homogenizowany naturalny opak. 150g szt. 500
14. Twaróg półtłusty Figant kg 800
15. Twaróg półtłusty Figant, opak 200g szt. 200
16. Serek kanapkowy naturalny lub z dodatkami opak. 125g szt. 1500
17. Serek topiony typu Hochland (różne smaki),krążek szt. 500
18. Śmietana 18%  opak. 380 ml                             szt. 1300
19. Twaróg trzykrotnie mielony kg 20

  20. Śmietana kremówka 30% karton 500ml   szt. 15
21. Mleko zsiadłe opk. 150-200g szt. 200
22. Serek topiony 100g( bloczek) szt. 1000
23. Serek wiejski naturalny 150g  zawartość tłuszczu 0%

(twaróg ziarnisty, śmietana pasteryzowana sól)
szt. 400

24. Ser Żółty typu Rycki EDAM kg 20
25. Jogurt naturalny typu grecki op. 150g szt. 300
26. Ser typu feta nisko tłuszczowy op. od 200g szt. 30
27. Activia – jogurt naturalny ze szczepem bakterii 

actiregularis  poj. 180g
szt. 600

1. Warunki transportowe i higiena dostawy: 
• Muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP min: czysta kabina transportowa,

• Dokumenty do wglądu: środka transportu przez PPIS do przewozu żywności, aktualna karta zdrowia kierowcy, potwierdzenie wykonywania mycia i 
dezynfekcji pojazdu, którym przewożona jest żywność

• Wymagana czysta odzież ochronna kierowcy oraz schludny, estetyczny, nie budzący zastrzeżeń co do higieny wygląd.

2. Etykieta w języku polskim zawierająca minimum: producenta, opis asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia.
3.Artykuły muszą  posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu.



Wymagania:
Realizacja w ilości i asortymencie wg wcześniejszego, pisemnego lub telefonicznego zapotrzebowania zgłoszonego każdorazowo przez zamawiającego, dostawa

codziennie oprócz soboty i niedziel. W godzinach od 7.00 do 14.00, do magazynu odbiorcy.
Wykonawca do realizacji dostaw zapewnia środek transportu przystosowany do przewozu artykułów stanowiących przedmiot zamówienia oraz gwarantujący

dostarczenie przedmiotu zamówienia bez uszczerbku na jego cechach jakościowych.  Każdy samochód, którym będzie dostarczona żywność
musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnianie warunków do higienicznego przewozu
określonych produktów spożywczych

Przedmiot zamówienia  powinien być wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe.
Miejscem dostaw jest magazyn Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach, ul. Lubelska 50. Wykonawca dostarczy zamówione 

artykuły żywnościowe do magazynu zmawiającego na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku 
zamawianego towaru do magazynu zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone
ilościami do planowanych potrzeb mogą zostać zmniejszone lub zwiększone.

Dostawy wyłącznie produktów świeżych, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta
terminu  ważności,  odpowiednio  oznakowanych  (oznaczona  data  minimalnej  trwałości  produktu  lub  terminu  przydatności  do  spożycia,
zawartość netto, oznakowanie  partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta). W przypadku zważenia się mleka możliwość zwrotu całej
dostawy i dostarczenie nowej partii w tym samym dniu, w przypadku złej jakości pozostałego asortymentu wymiana w ciągu 24 godzin od
dostarczenia towaru.

Zamawiający  wymaga  aby  wszystkie  dostarczone  produkty  posiadały  nienaruszone  fabrycznie  jednostkowe  opakowanie,  oraz  odpowiednie  atesty,  HDI
(handlowe  dokumenty  identyfikacyjne),  a  ponadto  produkty  przetworzone  spełniały  warunek  związany  z   Zintegrowanym  Systemem
Zarządzania HACCP

Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towarów odbiegających od obowiązujących norm.
Wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności  koszty opakowania, przesłania załadunku,  rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W

przypadku reklamacji, zwrot reklamowanego towaru   (niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy).
Wymagania dla asortymentu:
Wszystkie produkty muszą spełniać normy co do jakości jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych. 
Cechy dyskwalifikujące asortyment: zapach świadczący  o rozpoczętym procesie jełczenia tłuszczu  kwaśny
 i zepsuty twaróg.
Towar winien:
a) być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami i normami branżowymi oraz aktualnymi atestami dopuszczającymi towar do obrotu,
b) być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych
i odżywczych produktów,
c)  być dostarczone w czystych i higienicznych pojemnikach,
d) być świeże, o dobrym smaku, 
e) posiadać opakowania z nadrukowaną informacją o nazwie środka spożywczego, składzie, nazwie producenta,  dacie przydatności do spożycia oraz wadze.

1. Cena oferty brutto na dostawę nabiału wynosi: ....................................

2. (słownie:...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................) i obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu 

cenowym.

3. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami zapytania cenowego i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy załączonej do dokumentacji 

niniejszego postępowania oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Tel …............................ Fax ….............................. E-mail ….......................................................

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

                                                      (data i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

                                                                                                                                                              



załącznik nr 2
UMOWA NR: ……………………….

zawarta w Kozienicach w dniu ………………………..

pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, REGON: 670223155, NIP: 8121907683,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego, zwanym dalej Zamawiającym,  w imieniu którego działają:
1. Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego
2. Krzysztof Stalmach – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego

przy kontrasygnacie Jadwigi Kręcisz – Skarbnika Powiatu Kozienickiego,
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  ………………………………………………………………

§ 1.
1. Przedmiotem umowy są dostawy nabiału do Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kozienickiego.
2. Szczegółowy zakres dostaw stanowiący przedmiot umowy oraz koszty określa załączniki nr 1 (formularz cenowy na dostawy nabiału).
3. Podana  ilość  towarów  jest  ilością  szacunkową,  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  ilościowych  w  poszczególnych

pozycjach, a także zamówienia mniejszej ilości towarów.
4. Wykonawca  obowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  zachowaniem  szczególnej  staranności  z uwzględnieniem  zawodowego

charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia.
5. Dostawy będą realizowane do następujących Jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Lubelska 50, NIP: 8121279749, Regon: 000989353.
Osoba upoważniona do składania zamówień i odbioru dostaw – Agnieszka Wołos.

− Zapotrzebowanie i asortyment zostały ujęte w formularzu cenowym (zał. nr 1)
(W  umowie  z  danym  wykonawcą  ujęte  będą  tylko  te  Jednostki  organizacyjne  Powiatu  Kozienickiego,  których  dotyczą  dostawy
Wykonawcy składającego ofertę).

§ 2.
1. Dostawy towaru będą następować sukcesywnie od dnia podpisania umowy tj. od dnia 01.04.2017 r.  przez okres 12 miesięcy, w ilościach

i asortymencie zgodnym z warunkami ustalonymi w zamówieniu i potrzebami zamawiającego w ciągu:
− do 72 godzin od złożenia zamówienia.

2. Rodzaje, termin i ilość dostaw będą określone przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub telefonicznie. 
3. Miejscem dostawy jest magazyn Jednostki organizacyjnej zamawiającej daną partię towaru w godzinach od 7.00 do 14.00.
4. Towar  będący  przedmiotem  zamówienia  będzie  dostarczany  samochodem  wykonawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  zgodnie  z

obowiązującymi wymaganiami GMP/GHP oraz systemu HACCP. Każdy samochód, którym będzie dostarczona żywność musi posiadać
decyzję  Państwowego  Powiatowego  Inspektoratu  Sanitarnego  stwierdzającą  spełnianie  warunków  do  higienicznego  przewozu
określonych produktów spożywczych. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w obecności przedstawiciela wykonawcy oraz zamawiającego wyszczególnionego w
§ 1 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 3.
Wykonawca po każdej  dokonanej  i  potwierdzonej  dostawie  przedmiotu umowy ma prawo wystawić  fakturę  za  dostarczony towar.
Fakturę należy wystawić na tę Jednostkę organizacyjną Powiatu Kozienickiego, która dokonała zamówienia i która jest zobowiązana do
zapłaty za zamówioną żywność z własnych środków finansowych w ciągu 30 dni od daty dostarczenie towaru i faktury. Dane do faktur
poszczególnych Jednostek organizacyjnych zamieszczono w § 1 umowy.

§ 4.
1. Ceny  nabiału strony ustalają w wysokości określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 1) jaki złożył Wykonawca, a który stanowi

integralną część niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT wprowadzonych właściwymi ustawowo przepisami.
4. Wzrost cen wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 5.
Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami oraz wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu

cenowym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczonych towarów.
Przedmiot umowy oznaczony będzie w języku polskim zgodnie z wymaganymi przepisami.
Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w:  

− ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości artykułów rolno – spożywczych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1604)
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy decyzję właściwego organu, że spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w

procesie produkcji lub w obrocie oraz  zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów.
Wyroby nie posiadające oznaczenia terminu przydatności do spożycia lub terminu minimalnej trwałości, nazwy wyrobu,  adresu producenta

itp. nie zostaną odebrane przez Zamawiającego.



W przypadku dostarczenia  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  o  złej  jakości,  stwierdzonego  w  dniu  dostawy  przez  Zamawiającego,
Zamawiający odmówi jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany przedmiot umowy w tym samym dniu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się przepisy działu Kodeksu Cywilnego.

§ 6.
1. Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  obowiązywać  będzie  odszkodowanie  w  formie  kar

umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca,

b) w  wysokości  0,2  %  wartości  partii  towaru  za  każdy  dzień  zwłoki,  jeżeli  towar  nie  został  dostarczony  w  terminie  z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

c) w wysokości 0,2 wynagrodzenia umownego za daną cześć dostawy która jest niezgodna z umową (arkusz kalkulacji cenowej). 
d) obciążenie wyżej wymienioną karą nie zwalnia Wykonawcy od wykonania usługi.

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia  umownego przedmiotu umowy,  gdy  Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) Z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę:
− w przypadku nieterminowego wykonania umowy.
− w przypadku dwukrotnej  dostawy przedmiotu umowy złej jakości.
− w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie.
− w przypadku dwukrotnej nieterminowej  dostawy części zamówienia.
b) W przypadku zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leżałoby w interesie publicznym,

czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo  do odstąpienia od umowy w przypadku 3 – krotnej nieterminowej zapłaty za dostarczony przedmiot

umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1.
4. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w § 7 ust. 2.  
5. W przypadku o którym mowa w § 7 ust. 1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części

umowy.
6. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
7. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie

faktyczne i prawne.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia ujętego w umowie w przypadku,  gdy zaistnieje

inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy.

§ 8.
1. Strony zobowiązują się każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Spory  mogące  wyniknąć  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy,  strony  zobowiązują  się  rozstrzygać  polubownie,  a  w  razie  braku

możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają prawa osób trzecich.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą nastąpić za  zgodą stron w formie

aneksu do umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz akty prawne wykonawcze do tych

ustaw.
6. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. przez okres 12 miesięcy.
7. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. Integralną  częścią  niniejszej  umowy  jest  oferta  cenowa  wykonawcy,  w  której  podane  są  obowiązujące  przez  cały  okres  realizacji

niniejszej umowy ceny nabiału.

                          __________________         __________________
                    Zamawiający:                  Wykonawca:
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