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tel./fax. 856642255; tel.856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

Białystok dn. 28.10.2019 r. 

Znak sprawy: 37/BOCIAN2/2019 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 
085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok,  w ramach 
Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 
NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu 
Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na: 
 

Dostawę 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie  
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez 
PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie 

z kompletem elementów mocujących na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A., w tym: 

18 sztuk platform z zestawami do montażu do żerdzi ŻN 

16 sztuk platform z zestawami do montażu do żerdzi Aowej (klin KS-15) 

2 sztuki platform z zestawami do montażu do żerdzi E 

1.2. Parametry platform:  

 
 
1) Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo. 
2) Każda platforma musi być wyposażona w komplet elementów mocujących w zależności od rodzaju       

słupa (ŻN, E itp.) zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia. 
3) Oferowane konstrukcje muszą spełniać n/w normy oraz odpowiadać wymaganiom określonym w 

wymienionych albumach: 
 

 Nazwa parametru Wartość wymagana 

Wytrzymałość [kg] Min. 1000 

Wymiary platformy [mm]  1200 

Wieniec platformy zwieńczony płaskownikiem [mm]  40x4 

Wieniec platformy wykonany z prętów stalowych  ɸ 16/12 

Wysokość konstrukcji [mm] ≥ 1300 

Noga platformy wykonane z profilu zamkniętego 
grubość [mm] 

≥50x50/4 

Śruby montażowe średnica cp [mm] ≥ 16/240 gwint 120 

Pręty podtrzymujące średnica <p [mm] ≥ 12 

mailto:sekretariat@ptop.org.pl


  „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” 

LIFEciconiaPL  LIFE15 NAT/PL/000728 

 

 

a. PN-EN ISO 1461: 2009 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową - 

wymagania i metody badań, lub norma równoważna; 

b. PN-EN 1190: 2004P+A1: 2008P Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji, lub norma 

równoważna; 

c. PN-EN 1190: 2004P/NA Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji, lub norma 

równoważna; 

d. PN-EN ISO 1461: 2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową – Wymagania i metody badań, lub norma równoważna; 

e. PTPiREE-07/08-2002-Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z 

przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN + LSN-o + LSN-g - przewody AFL-6 70 i 50 

mm2 - konstrukcje stalowe do tomów V, VI i VII, lub równoważna; 

f. PTPiREE -01/03-1998 - Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi 

AL. 25-95mm2 na żerdziach wirowanych /Tom III /album konstrukcji stalowych/ - Polskie 

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań - opracowany przez 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe ELPROJEKT Poznań, lub równoważna. 

g. PTPiREE-02/04-1999 - Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z 

przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni - album konstrukcji 

stalowych do tomów I, II, III, lub równoważna; 

h. PTPiREE-07/04-2002 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z 

przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN + LSN-o + LSN-g - przewody AFL-6 35 i 50 

mm2 - konstrukcje stalowe do tomów I, II i III, lub równoważna; 

i. PTPiREE-24/04-2011 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z 

przewodami gołymi AFL-6 35 i 50 mm2 w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN 

35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50) - konstrukcje stalowe do tomów I, II i III, lub 

równoważna; 

j. PTPiREE-10/04-2003 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z 

przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120mm2 na żerdziach wirowanych 

LSNi 50-120 + LSNi-o 50-120 + LSNi-g 50-120 - konstrukcje stalowe do tomów I, II i III - układ 

przewodów płaski, lub równoważna. 

4) Dostarczone platformy i ich elementy muszą być w całości oryginalne i fabrycznie nowe, 
5) Dostarczone platformy i ich elementy muszą posiadać minimum 36 miesięczną gwarancję jakości. 

Wykonawca może zaoferować dłuższą gwarancję. Będzie ona oceniana w kryterium oceny ofert 
opisanym w pkt 7.2. 

6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności poprzez wskazanie norm lub 
aprobat technicznych, którym odpowiadają oferowane produkty wraz ze wskazaniem/opisaniem 
ich równoważności w stosunku do wymagań zaproszenia. 
CPV: 44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów 
CPV: 44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 

 
2. Termin realizacji zamówienia:  

 
Wykonawca dostarczy 36 sztuk platform pod gniazda bocianie z kompletem elementów mocujących w 
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
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3. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:  
 

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.: 

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z 
następujących czynów: 

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicja takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z  dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42); 

- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników 
Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 
25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 
2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, 
Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54) , jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej lub wykonawcy; 

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48); 

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z 
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja 
ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, 
s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania 
popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej; 

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15); 

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1); 

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne. 

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym na lub 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia. 
3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 

osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu  Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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

d) 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. 
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3.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 

Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 

3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie – wykonał co najmniej dwie dostawy (umowy) nie mniej niż piętnastu platform pod 

gniazda bocianie z kompletem elementów mocujących w ramach każdej z tych dostaw (umów). 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, wraz z ofertą 
zobowiązany jest złożyć: 

• wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór: załącznik nr 5 do 

zaproszenia). 

3.5. W zakresie badania, czy oferowany przedmiot zamówienia w zakresie odpowiada wymogom 

Zamawiającego w zakresie spełniania norm wymienionych w pkt. 1.2 ppkt 3 lit. a-d, Wykonawca 

wraz z ofertą przedłoży: 

- certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganymi normami lub 

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

Uwaga: Zamawiający nie wymaga zamieszczania w ramach oferty całego sprawozdania (raportu) 

z badań typu lecz tylko dokumentu końcowego będącego oceną wyrobu np.: Certyfikat lub Ocena 

Techniczna, itp. 

3.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.7. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:  

złożyć dokumenty wraz z ofertą, w szczególności oryginał pisemnego zobowiązania innych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

(wzór załącznik nr 6 do zaproszenia), które określa w szczególności:  
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- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
 

4. Sposób przygotowania oferty:  
 

4.1 Cena oferty za realizację zamówienia obejmować powinna pełny zakres czynności niezbędnych 
do jego wykonania, w tym koszt dostawy 36 sztuk platform z kompletem elementów mocujących 
do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok.  

4.2 Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto. Wykonawca wskaże cenę za dostawę 
36 sztuk platform z kompletem elementów mocujących oraz wskaże cenę za jedną platformę z 
kompletem elementów mocujących dla poszczególnych kategorii żerdzi, zgodnie z formularzem 
ofertowym – załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

4.3 Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:  
1) Formularz oferty, 
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami w rozdz. 4 (zawarte we 

wzorze Formularza oferty), 
3) wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik 

nr 5) 
4) certyfikaty lub Ocena techniczna lub zaświadczenia potwierdzające spełnianie przez 

oferowane platformy norm wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3 lit. a-d. 
5) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu oświadczenie tego podmiotu wg 

wzoru załącznik nr 6. 
 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
 

5.1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 

5.2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu 

ofert, przed zawarciem umowy. 

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz Regulaminu Postępowań o Zamówienia Prowadzone przez PTOP. 

6. Termin składania ofert i ich ocena: 
 

6.1. Oferty należy złożyć do dnia 5.11.2019 r. na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 

Białystok, bądź drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy skanu oferty, na adres e-mail: asuchowolec@ptop.org.pl  

6.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Anna Suchowolec – tel. 085  664 22 55,   e-

mail: asuchowolec@ptop.org.pl 

7. Kryteria oceny ofert: 

7.1. cena brutto za dostawę  36 sztuk fabrycznie nowych platform pod gniazda bocianie z kompletem 

elementów mocujących (C) – waga 80%; 

sposób obliczenia wagi: (cena najniższa ÷ cena oferowana) × 80 pkt 

Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

7.2. Gwarancja jakości (G) waga 20% 
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Wykonawca może zaoferować okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy (należy wskazać w 

formularzu oferty): 

- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości 42 miesiące oferta otrzyma 10 pkt 

- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości 48 miesięcy oferta otrzyma 20 pkt 

Zaoferowanie okresu gwarancji jakości dłuższego niż 48 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt.  

Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 36 – 41 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt. 

Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 42-47 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt. 

W przypadku niewpisania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji jakości 

Zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy. Zaoferowanie okręgu gwarancji jakości krótszego niż 36 

miesięcy – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

7.3. Oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 

który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o kryterium określone w pkt 7.1 i 7.2. 

Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający wezwie do 

złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 
będą przekazywać e-mailem: asuchowolec@ptop.org.pl 
 
9. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania 
9.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. 

9.2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres 

asuchowolec@ptop.org.pl. 

9.3. Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Działania, 

podstrona Zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania. 

9.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli w 

wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. 

10. Umowa z Wykonawcą 
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych 
w projekcie umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, niezwłocznie po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego. 
 
11. Inne informacje dotyczące Zapytania 
11.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.3. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia 

oferty. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w 

ramach kryteriów oceny ofert. 

11.4. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści 

złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 
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11.5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy: 

1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotu zamówienia, 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zadania z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. 
11.6. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia, 
2) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie 

ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

11.7. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy. 

11.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik 

nr 3). 

 
12. Spis załączników: 

 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,  
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 
3. Załącznik nr 3 - Regulamin Zawierania Umów 
4. Załącznik nr 4 – Schemat platform z mocowaniami 
5. Załącznik nr 5 – wykaz dostaw 
6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia innego podmiotu 
  
 

Zatwierdzam: 

Koordynator ds. finansowych projektu LIFE15 NAT/PL/000728 

Anna Suchowolec 
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