Okszów - Kolonia 23/10/2017r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22 – 105 Okszów Kolonia

ZAPYTANIE OFERTOWE
PROCEDURA WYBORU DOSTAWCÓW
WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCH
PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
PRACOWNI ZABIEGOWEJ TECHNIK WETERYNARII

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego
w Okszowie w ramach realizacji projektu „Bliżej rynku pracy” nr RPLU.12.04.00-06-0003/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe zaprasza dostawców do złożenia ofert.
Przedmiot zamówienia:
A. Zakup wyposażenia dla technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, na które składa się:
A. I. Zakup 15 zestawów komputerowych – z dostawą.
Termin realizacji: październik - grudzień 2017r.

Procesor minimum Intel i3 7-generacja
Ram min 4GB (+ wolny dodatkowy slot na RAM)
dysk min 500GB
system Windows 10 Pro
klawiatura + mysz
gwarancja 3 lata
monitor: minimum 21 cali
rozdzielczość 1920x1080
złącza: VGA + HDMI(lub DVI)
gwarancja 2 lata
sprzęt posiada certyfikat CE
Wspólny kod CPV 3020000-1 Urządzenia komputerowe

A. II Zakup wyposażenia dla technika weterynarii do pracowni zabiegowej (technik weterynarii):1
I Komputer-laptop – sztuk 1
Procesor Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, o 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache)
Pamięć RAM 20 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 20 GB
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 1/0
256 GB SSD SATA III
Dysk twardy
1000 GB SATA 5400 obr. (w obudowie zewnętrznej)
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu Matowy, LED
Przekątna ekranu 15,6"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna Intel HD Graphics 620
Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
Wbudowane głośniki stereo
Dźwięk Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Kamera internetowa 1.0 Mpix
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Łączność Moduł Bluetooth
LAN 10/100/1000 Mbps
HDMI - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Rodzaje wejść / wyjść Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
Bateria 2-komorowa, 4000 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Wysokość 22,9 mm
Szerokość 378 mm
Głębokość 260 mm
Waga 2,20 kg (z baterią)
Wydzielona klawiatura numeryczna
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Dołączone akcesoria Zasilacz
Gwarancja 24 miesiące

1

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik weterynarii opracowane na
potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020

Wspólny kod CPV 3020000-1 Urządzenia komputerowe
A.III Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 kolor – z dostawą
Parametry sprzętu:
Urządzenie wielofunkcyjne
Interfejs:
Technologia druku:
Maksymalny rozmiar druku:

USB 2.0, WiFi, Ethernet 10/100 Mbps
laserowa
A4

Rozdzielczość druku w czerni:

2400 x 600 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze:

2400 x 600 dpi

Maksymalna szybkość druku w czerni:

18 str/min

Maksymalna szybkość druku w kolorze:

18 str/min

Praca w sieci (serwer druku):
Typ skanera:
Rozdzielczość skanera:
Pojemność podajnika papieru:
Rozdzielczość kopiarki:
Szybkość kopiowania:
Normatywne obciążenie:
Druk dwustronny:

tak
płaski
1200 x 2400 dpi
250 szt.
600 x 600 dpi
18 str/min
30000 str/mies
tak

Wspólny kod CPV 30120000-6 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
Termin realizacji: październik - grudzień 2017r.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do
zrealizowania zamówienia i prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia.
I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawców będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Wykonawcy zobowiązują się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
A.

Prowadzą działalność w obszarze, którego dotyczy składana oferta tj. prowadzą sprzedaż produktów,
które są przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując ofertę
jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku.

B. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
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 Wykonawców a Wykonawcami,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując ofertę
jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku.
C.

Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując
ofertę jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku.

b) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując
ofertę jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku
II.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Jacek Kądziela, email: zsrcku.kasia@wp.pl,
tel. 503-080-433
2. Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w
Okszowie – ul. Szkolna 2,22 - 105 Okszów – Kolonia
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w
formie elektronicznej na adres e-mail:zsrcku.kasia@wp.pl, osobiście lub pisemnie do siedziby
Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta w postępowaniu na wybór dostawców wyposażenia pracowni w ramach projektu ,,Bliżej rynku
pracy” . Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawców,
którzy oświadczają, iż nie będą z tego tytułu wysuwać roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 30/10/2017r. do godziny 16:00:00. Decyduje godzina wpływu oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany
adres e-mail. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie

tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Oferent może złożyć 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia (punkty A.I, A.II, A.III) lub na poszczególne
części zamówienia.
8. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów,
muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
9. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie
z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawcy są zobowiązani razem
z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawcy są związani ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważne oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów uznane zostaną za najkorzystniejsze.
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy.

Informacja o wyborze wykonawcy/wykonawców, wybranych do realizacji zamówienia/zamówień oraz
pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z informacją o przedstawionej przez nich
ofercie będzie zamieszczona na stronie ogłoszenia zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może złożyć ofertę na dostawę 1 lub
więcej przedmiotów zamówienia.
2. Oferta ze strony Wykonawców musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrani Wykonawcy odstąpią od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcami, którzy w postępowaniu uzyskali
kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:
a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawców m.in. w następujących sytuacjach:
b) Niezrealizowanie przez Wykonawców przedmiotu umowy zgodnie z umową.
c) Realizacji przez Wykonawców umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
d) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
e) Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
f)

Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawców umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
działań,

g) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawców na okoliczności, za które na mocy ustawy
odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);
h) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawców;

i)

Zastrzegające

Zamawiającemu

możliwość

dochodzenia

od

Wykonawców

odszkodowania

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawców, Zamawiający
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony
wynagrodzenie Wykonawców. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich
reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych
i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawcy przyjmują do
wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez
Wykonawców w ww. sposób.
9. Zamawiający informuje, że termin płatności za dostarczone wyposażenie będzie realizowany w terminie
wskazanym na dokumencie potwierdzającym sprzedaż (faktura).

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest zakup wyposażenia pracowni agrotroniki – 15 zestawów komputerowych, zgodnie ze
specyfikacją zamówienia:
1. Proponowana cena brutto 1 zestawu komputerowego wynosi:
Cena brutto 1 zestawu komputerowego:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt zamówienia (koszt brutto 15 zestawów komputerowych)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
c) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
d) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
f)

Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest zakup wyposażenia dla technika weterynarii do pracowni zabiegowej (technik
weterynarii): - Komputer-laptop – sztuk 1, zgodnie ze specyfikacją zamówienia:
1. Proponowana cena brutto wynosi:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym
brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
c) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego
zamówienia;
d) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
f)

Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferent

(„część ofertowa”)
OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest Zakup wyposażenia pracowni zabiegowej (technik weterynarii) - zgodnie ze
specyfikacją zamówienia:
1. Proponowana cena brutto za Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4, wynosi:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym
brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
c) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego
zamówienia;
d) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
f)

Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

