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ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ 
w celu szacowania wartości zamówienia 

 

Zamawiający Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, 
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w postępowaniu o charakterze szacowania 

wartości zamówienia 

na opracowanie: 

1/ „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania w 
ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych i przyporządkowania 
ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego”. 

2/ „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców 
 i odbiorców w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku”  

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości 
zamówienia.   

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.   

Odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może 
skutkować: 

 zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

 zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

 wyborem najkorzystniejszej oferty a następnie zawarciem umowy, której 
przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 
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I. Zamawiający  

Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, Budynek S, 09-411 Płock 
tel. 24 366 03 00, www.zgrp.pl 
e-mail: zgrp@zgrp.pl, fax: 24 366 03 00 
NIP: 774-19-77-335  REGON: 610216771 

II. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

73000000-2 -   Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne 
usługi doradcze 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 

1/ „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania w 
ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych i 
przyporządkowania ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 
Płockiego ” dalej zwana „analizą uwarunkowań”. 

2/ „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i 
odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” dalej zwane 
„strategiami”. 

IV. Granice i obszar opracowania 

Granice i obszar opracowania obejmuje 12 gmin skupionych w trzech powiatach: 
grodzkim M. Płock; ziemskim płockim: , Miasto i Gmina Drobin, Gąbin, Gminy: 
Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby; ziemskim 
gostynińskim: Gostynin, Pacyna. 

V. Zakres zamówienia  

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie: 

1. „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania  
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w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych  do grup gmin 
zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego. ”  

Minimalny zakres analizy uwarunkowań 

Analiza uwarunkowań powinna zawierać analizę wariantową formalno – prawną, i 
organizacyjną oraz rekomendacje dotyczące wyboru optymalnych wariantów 
między innymi: 

1) powinna wskazać rekomendacje dla najlepszej formy prawnej dla podmiotów 
grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii tj. powinna określić 
rodzaj, cel powstania i funkcjonowania podmiotów, powinna wskazać, która 
forma prawna: klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy społeczność 
energetyczna będzie najlepszym rozwiązaniem dla integracji instytucji 
związanych z sektorem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii oraz 
branżami pokrewnymi, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i 
naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego. 
Poprzez sektor energetyczny rozumie się branżę elektroenergetyczną, 
ciepłownictwo, paliwa gazowe, paliwa energetyczne (również odpady) oraz 
biopaliwa i biokomponenty. Poprzez branże pokrewne rozumie się wszystkie 
branże, które świadczą usługi lub posiadają produkty dedykowane dla sektora 
energetycznego. Podmioty powinny się skupiać również na propagowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – 
szkoleniowej w jednostkach sektora publicznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem  jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na zagrożenia 
środowiskowe i możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Zamawiający oczekuje, iż misja 
podmiotów będzie kreowana jako zrzeszanie lokalnych producentów oraz 
dystrybutorów  i odbiorców chcących inwestować w energię odnawialną, 
zapewnienie lokalnym podmiotom jak i społeczności lokalnej dostępu do tańszej 
energii, tworzenie wspólnych inicjatyw w celu poprawy efektywności 
energetycznej gmin. Uczestnictwo w podmiotach powinno zostać określone   
zapisami   umów   cywilnoprawnych,  które w szczególności powinny regulować 
kwestie dotyczące określenia i podziału obowiązków, określenia finansowania 
działalności operacyjnej, finansowania realizowanych projektów i przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz odpowiedzialności prawnej; 
 

2) ponadto, z analizy uwarunkowań powinna wynikać koncepcja terytorialna 
funkcjonowania podmiotów, ich liczba i zakres obszarowy z uwzględnieniem 
lokalnych uwarunkowań, zróżnicowania pomiędzy terenami wiejskimi i 
miejskimi a także struktura podmiotowa, organizacyjna oraz energetyczna 
wytypowanych podmiotów; 
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3) analiza uwarunkowań w oparciu o diagnozę stanu obecnego, badanie 
potencjałów energetycznych każdej z uczestniczących gmin powinna określić 
celowość/ opłacalność utworzenia i możliwości rozwoju podmiotów w jednej z 
ww formuł prawnych wraz ze wstępną analizą możliwych rozwiązań w 
perspektywie do 2025 i 2030 roku wraz z harmonogramem i opisem źródeł 
finansowania. 
 

4) powinna zawierać analizę dotyczącą określenia kwestii stosowania przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez członków potencjalnych podmiotów 
dla zamówień realizowanych wewnątrz danych podmiotów zgodnie z formą 
prawną danych podmiotów. 

 

Następstwem ww. opracowania będzie wykonanie: 

2. „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców  
i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku”.  

Analiza uwarunkowań jest wyjściowym dokumentem do opracowania strategii dla 
wytypowanych w analizie podmiotów w liczbie i formie prawnej niezbędnej do 
najefektywniejszego wytworzenia i wykorzystania energii odnawialnej. Zamawiający 
oczekuje opracowania strategii wraz z koncepcją rozwoju dla każdego  
z potencjalnych podmiotów wskazanych w analizie uwarunkowań. Szacuje się, że 
liczba podmiotów powinna zamknąć się w liczbie do 3. 

 

Minimalny zakres Strategii  
1. Analiza stanu prawnego na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz 

planowanych zmian legislacyjnych, umożliwiająca łatwą implementację 
przyszłych rozwiązań w strukturze Podmiotu.  

2. Forma prawna i struktura Podmiotu. 
3. Obszar działania (terytorialnie]. 
4. Zakres funkcjonowania Podmiotu. 
5. Charakterystyka, zadania i funkcje Członków Podmiotu. 
6. Koordynatora Podmiotu -  dane koordynatora  -  zakres zadań koordynatora. 
7. Cele Podmiotu 
8. Analiza komplementarności celów i kierunków działania Podmiotu  

z obowiązującymi dokumentami na poziomie regionalnym, w tym m. in.: Studium 
UiKZP i MPZP, strategie rozwoju, plany zaopatrzenia w energię, plany gospodarki 
niskoemisyjnej. 
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9. Analiza komplementarności celów i kierunków działania Podmiotu 
 z obowiązującymi dokumentami regionalnymi i krajowymi wyznaczającymi cele  
i kierunki działań związanych z polityką energetyczną i klimatyczną na poziomie 
regionalnym oraz krajowym. 

10. Inwentaryzacja i ocena istniejącego potencjału Podmiotu oraz posiadanej 
infrastruktury  technicznej. 

11. Analiza ilościowa odbiorców energii na obszarze działania Podmiotu. 
12. Analiza zewnętrznych dostawców surowców energetycznych i paliw (jeśli dotyczy, 

w jakiej formie zagwarantowano współpracę pomiędzy dostawcami 
 a odbiorcami). 

13. Analiza obecnie realizowanych przez Członków Podmiotu działań i projektów. 
14. Wykaz Projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w Podmiocie: 
15. Analiza możliwości implementacji systemów magazynowania energii. 
16. Analiza dostępności i możliwości wykorzystania sieci dystrybucji energii 

elektrycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. 
17. Zasady korzystania z istniejących sieci dystrybucyjnych. 
18. Sposób uregulowana kwestii korzystania z sieci dystrybucyjnych na rzecz 

Podmiotu (umowa z OSD), 
a) Wewnętrzna – sieć dystrybucyjna  
b) Wewnętrzna – sieć ciepłownicza/chłodnicza  
c) Bilans energetyczny Podmiotu. 

19. Przewidywany wolumen produkcji energii elektrycznej i ciepła przez uczestników 
Podmiotu w ujęciu rocznym. 

20. Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych członków Podmiotu 
(poziom pokrycia zapotrzebowania wszystkich odbiorców znajdujących się na 
terenie gmin objętych klastrem) przez lokalne źródła OZE (należące do Członków 
Podmiotu): 
a) stan obecny, 
b) prognoza.   

21. Analiza możliwości sprzedaży wyprodukowanej energii w ramach Podmiotu/ów 
(podpisane listy intencyjne/zawarte umowy sprzedaży). 

22. Analiza SWOT jako element niezbędny do certyfikacji Podmiotu. 
23. Plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Podmiotu. 
24. Zakres działań promocyjnych. 
25. Analiza trwałości funkcjonowania Podmiotu w perspektywie w perspektywie do 

2025 roku i 2030 roku z koncepcją rozwoju. 
26. Określenie podstawowych funkcjonalności narzędzi informatycznych koniecznych 

dla funkcjonowania Podmiotu w kontekście zarządzania energią. 
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VI. Wymagania do przedmiotu opracowania 

1. Opracowanie powinno uwzględniać zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378, 1383.) oraz projekt jej 
nowelizacji oraz ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1378, 1383.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcę oferty 
cenowej na wybraną część przedmiotu zamówienia. Ocena ofert i ewentualnie 
wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona za całość realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
 

W przypadku, gdy niniejsze postępowanie będzie skutkować ewentualnym wyborem 
najkorzystniejszej oferty, brak przedstawienia przez Wykonawcę propozycji spisu 
treści analizy uwarunkowań do oferty spowoduje odrzucenie złożonej oferty.  

Wszystkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur 
określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego  
i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni  
w zaoferowanej cenie oraz wykona w ramach przedmiotu zamówienia  i w terminie 
wykonania przedmiotu zamówienia.   

VII. Wymagania stawiane wykonawcom w zakresie uprawnień i kwalifikacji 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. zamawiający wymaga, aby 
wykonawca: 

1. wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, trzy usługi 
polegające na sporządzeniu strategii rozwoju energetyki rozproszonej np. w 
formule klastra energii wraz z koncepcją rozwoju klastra energii lub 3 strategii 
(programów, planów, itp.) związanych tematycznie z gospodarką niskoemisyjną, 
ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością dla obszaru zamieszkałego przez 
min. 5 tyś. mieszkańców. 

W przypadku, gdy niniejsze postępowanie będzie skutkować ewentualnym wyborem 
najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przekaże 
/na wezwanie zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty/ wykaz 
zrealizowanych usług potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz ze skanem 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług ujętych przez Wykonawcę  
w wykazie – wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia  
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2. skierował do realizacji zamówienia następujące osoby, tj.  

1/ co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł naukowy co najmniej magistra w zakresie 
energetyki/inżynierii środowiska, która wykonała (bądź była członkiem zespołu 
wykonującego) co najmniej 3 strategie rozwoju energetyki rozproszonej np. w formule 
klastra energii wraz z koncepcją rozwoju klastra energii lub 3 strategii (programów, 
planów, itp.) związanych tematycznie z gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem 
niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, elektromobilnością dla obszaru zamieszkałego przez min. 5 tyś. mieszkańców. 
 
2/ co najmniej jedną osobę posiadającą status audytora wiodącego w zakresie 
międzynarodowego standardu efektywności energetycznej zgodnie z ISO 50 001 lub 
tożsamy, posiadający wyższe wykształcenie w zakresie efektywności energetycznej, 
która wykonała (bądź była członkiem zespołu wykonującego) co najmniej 3 strategie 
rozwoju energetyki rozproszonej np. w formule klastra energii wraz z koncepcją 
rozwoju klastra energii lub 3 strategii (programów, planów, itp.) związanych 
tematycznie z gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, 
zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością dla 
obszaru zamieszkałego przez min. 5 tyś. mieszkańców. 
 
3/ co najmniej jedną osobę posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie ochrony 
środowiska, która wykonała (bądź była członkiem zespołu wykonującego) co najmniej 
3 strategie rozwoju energetyki rozproszonej np. w formule klastra energii wraz z 
koncepcją rozwoju klastra energii lub 3 strategii (programów, planów, itp.) związanych 
tematycznie z gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, 
zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością dla 
obszaru zamieszkałego przez min. 5 tyś. mieszkańców. 
 
4/ Jednocześnie przynajmniej jedna osoba z wyżej wymienionych zobowiązana jest 
posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami lub przedsiębiorstwem 
potwierdzone stosownym wykształceniem. 

 

Warunek określony w ust. 2 w pkt 1, 2 i 3 nie może być spełniony łącznie przez jedną tą 
samą osobę. 

W przypadku, gdy niniejsze postępowanie będzie skutkować ewentualnym wyborem 
najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przekaże 
/na wezwanie zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty/ oświadczenie 
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potwierdzające spełnienie powyższego warunku – wzór Oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.  

W przypadku, gdy niniejsze postępowanie będzie skutkować ewentualnym wyborem 
najkorzystniejszej oferty, brak dostarczenia przez Wykonawcę /na wezwanie 
Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty/ wykazu i oświadczenia 
określonych w pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty. 

VIII.  Kryteria wyboru ofert 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami dla których przypisał 
poszczególne wagi:  

Cena „C” – 100 % 
 
1. Kryterium "Cena" - C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu 
Oferty. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

         Cmin 
C = ---------- X 100 pkt = ……… pkt 
           Cb 

gdzie:  
C- wartość punktowa oferty 
Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
Cb - cena brutto oferty badanej 

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryterium 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do przedstawiana oferty 
cenowej.  
 

IX. Termin realizacji zamówienia: 

Realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał od dnia 
podpisania umowy w tym: 

1/ „Analizę uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia 
podmiotów  grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: 
klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność 
energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania 
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w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych i 
przyporządkowanie ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 
Płockiego”. – miesiąc od dnia podpisania umowy; 

2/ „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin 
Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie 
uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców  
i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” - 5 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 

X. Istotne postanowienia umowy: 

Szczegółowe informacje dot. Istotnych postanowień umowy zawarte zostały  
w Załączniku Nr 3 – Wzór umowy do Zaproszenia do przedstawienia oferty 
cenowej w celu szacowania wartości zamówienia.   

XI. Sposób dostarczenia opracowań: 

1. Opracowania należy wykonać w 2 egzemplarzach każde (wersja papierowa) + 

wersja elektroniczna w pliku edytowalnym o rozszerzeniu „doc” oraz wersja w 

pliku o rozszerzeniu „PDF” wysłana drogą mailową na adres  zgrp@zgrp.pl  

i zapisana na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD lub USB – pendrive) dla każdego  

z zaprojektowanych podmiotów. Wersja elektroniczna powinna być zgodna  

z systemem operacyjnym MS Windows. 

XII. Uwagi: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 
 

XIII. Sposób dostarczenia oferty: 

1. Oferta powinna być wyrażona w złotych netto i brutto na załączonym  formularzu 
szacowania (załącznik 1), podpisana przez osoby uprawnione oraz opatrzone 
pieczęcią firmową. 
 

2. Ofertę sporządzoną na załączonym druku wraz z załącznikami należy składać 
w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego lub drogą mailową na adres: 
zgrp@zgrp.pl do dnia  13.01.2023 r. - liczy się data wpłynięcia. W tytule wyceny 
wysłanej drogą elektroniczną lub na kopercie wysłanej drogą papierową należy 
wpisać: „Oferta cenowa - zamówienie nr referencyjny DAO.271.6.2022”. 
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego liczy 
się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

mailto:zgrp@zgrp.pl
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3. Oferty niekompletne, nieczytelne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

4. W przypadku dodatkowych pytań, proszę się zwrócić drogą elektroniczną na adres 
e-mail: zgrp@zgrp.pl 
 

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Iwona Osowska – Hejcelman – Gł. Specjalista d.s. organizacyjno – administracyjnych 
w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego tel.   24 366 03 00, e-mail zgrp@zgrp.pl;  
Urszula Dąbkowska – Kierownik Działu Programów i Projektów w Biurze Związku 
Gmin Regionu Płockiego tel.   24 366 03 00, e-mail zgrp@zgrp.pl; 
Katarzyna Rogucka Maciejowska – Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego 
tel.   24 366 03 00, e-mail zgrp@zgrp.pl.  

 
XV. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego ZAPROSZENIA DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ w celu 
szacowania wartości zamówienia przed upływem terminu na składanie ofert. 
Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego 
zostanie przesłana Wykonawcom, do których zostało przesłane zapytanie. 

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia 
będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO stanowi załącznik do 
niniejszego zaproszenia. 
 

XVIO. Wykaz załączników  
1. Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego 
2. Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy. 
3. Załącznik Nr  3 – Wzór wykazu wykonanych usług.  

4. Załącznik Nr 4 – Wzór Oświadczenia dot. posiadanych uprawnień i kwalifikacji 

 

Zatwierdził 

 

 

 

 

Płock, dnia 20 grudnia 2022 r.  
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