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Zapytanie ofertowe nr GEKON2/01/A/2015 
 
 

usługa nt.: „Usługa wypożyczenia rejestratorów czasu pracy oraz rejestratora parametrów 

technologicznych dużych odbiorników energii przez okres 9 miesięcy” 
 
 
 
 
 

związane z wyborem PODWYKONAWCY do projektu  
 GEKON2/O2/266926/3/2015, pod nazwą  „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia 

Ścieków”, realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji 
Ekologicznych 
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1. Zamawiający 

 
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków  
NIP: 675 000 19 23 
REGON 000001577 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa nt.: „Usługa wypożyczenia rejestratorów czasu pracy oraz 

rejestratora parametrów technologicznych dużych odbiorników energii przez okres 9 

miesięcy”.  
Usługa stanowi  część merytoryczną prac projektu w zakresie zadanie nr 1 - Przygotowanie modelu 
wraz z harmonogramem procesów technologicznych oraz wyznaczenie algorytmu sterującego 
dla systemu Zintegrowanej Efektywności Energetycznej.  
.  
Kod CPV:  
 

pozycja planu zamówień publicznych AGH 127.1. 

nazwa:  Usługa wypożyczenia rejestratorów czasu pracy oraz rejestratora parametrów 

technologicznych dużych odbiorników energii 

 
Szczegółowy zakres prac: 
Opis Przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wypożyczanie rejestratorów czasu pracy, oraz rejestratora 

parametrów technologicznych, dużych odbiorników energii.  

System rejestracji ma zapewnić: 

• Gromadzenie danych bieżących czasów pracy wytypowanych odbiorników, wg tabeli nr 1 z 

rozdzielczością 20 ms/próbę 

• Gromadzenie informacji o zużyciu prądu, napięcia, energii, cos φ, harmonicznych, z 

dokładnością do 1% 

• Archiwizacje danych oraz zaawansowaną matematyczną analizę danych. Wyliczanie średnich 

wartości, trendów oraz porównań bieżących wartości z wartościami archiwalnymi prądów, 

napięć, energii,  

• System musi być zgodny z obecnie stosowanym oprogramowaniem wykorzystywanym u 

zamawiającego. System wizualizacji i zbierania danych wykorzystywany w MPWiK to 

Platforma Systemowa Wonderware wersja 2.1  

• Umożliwiać przetwarzanie co najmniej 5000 zmiennych IO (wejść/wyjść), oraz 

archiwizowanie co najmniej 500 zmiennych mierzonych za pomocą analizatorów sieci 

elektrycznej oraz pozyskanych z istniejącego systemu SCADA w celu przeprowadzenia 

analiz i badań systemu energetycznego Oczyszczalni Płaszów takich jak prądy, napięcia, 

energia, harmoniczne dla odbiorników wymienionych w tabeli nr 1.  
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• Wypożyczenie musi uwzględniać serwery zgodne i działające z infrastrukturą informatyczną 

zainstalowaną na terenie Oczyszczalni Płaszów tj. Systemy operacyjne Windows 2008 lub 

nowsze oraz baza danych MS SQL 2008 lub nowsze, oprogramowanie wirtualizacyjne 

VMware zgodne ze stosowanym w przedsiębiorstwie MPWiK S.A. w Krakowie, niezbędne 

systemy operacyjne oraz niezbędne licencje. 

• Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich komponentów niezbędnych do 

uruchomienia i właściwego funkcjonowania systemu wraz z jego integracją z obecnie 

stosowanymi w MPWiK S.A. w Krakowie systemami. 

 

Oprogramowanie nadrzędne ma posiadać możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych 

zgodny z używanymi na terenie MPWiK S.A. w Krakowie np.: Windows 7prof., Windows 8, 

Windows 8.1prof. w wersjach 32 oraz Windows 2012 R2 Server. Oprogramowanie musi wspierać 

środowiska VMware. 

Dokonywanie uaktualnień wersji i uaktualnień funkcjonalnych systemu musi odbywać się bez 

konieczności zatrzymywania działania logiki i wizualizacji procesów.  

Oprogramowanie ma pozwolić na tworzenie całej aplikacji niezależnie od jej rozmiaru 

wykorzystując grafiki obiektowe, które są przypisane do obiektów logicznych reprezentujących 

faktyczne maszyny oraz umożliwić ich eksportowanie i importowanie bez konieczności 

przenoszenia całej aplikacji.  

System rejestracji parametrów umożliwiać musi tworzenie architektury Klient-serwer i Peer to Peer 

w zależności od potrzeb oraz możliwość zastosowania architektury mieszanej. System ma zawierać 

mechanizmy automatycznego adresowania zmiennych. 

Wymagana jest przygotowywanie kopii zapasowych/odtwarzania alarmów historycznych przez 

bezpośrednie kopiowanie plików/folderów na dowolny nośnik oraz możliwość zdefiniowania tego 

nośnika jako alternatywnego źródła tych danych. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę 

protokołu zgodnego z istniejącym i używanym w używanej przez MPWiK aplikacji SCADY 

Platforma Systemowa Wonderware - InTouch. Licencja powinna zawierać bibliotekę powszechnie 

stosowanych w przemyśle grafik obiektów wizualizowanych takich ja pomp, dmuchaw, silników 

elektrycznych, zasuw i innych. Importowanie do aplikacji okien synoptycznych pochodzących ze 

istniejących na obiekcie aplikacji odbywać się musi z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności oraz 

posiadać pełną kompatybilność. 

 

System musi zapewnić gromadzenie danych w sposób automatyczny z jednej lub wielu aplikacji 

wizualizacyjnych lub z programów komunikacyjnych/serwerów OPC bez konieczności posiadania 

aplikacji wizualizującej. System gromadzenia danych winien wspierać wysoką dostępność dla 

użytkownika poprzez: 

● mechanizm redundancji – przełączanie na rezerwowy serwer bazodanowy w celu odczytu 

danych przeze narzędzia klienckie z alternatywnego serwera bez konieczności ich 

rekonfiguracji 

● mechanizm replikacji danych do budowania systemów z hierarchiczną strukturą wielu 

serwerów bazodanowych 
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● posiadanie funkcji systemu wpływających na jego wydajność (możliwości przyspieszające 

zapis danych na dysku oraz skuteczniejsza kompresja zapisanych danych na dysku) 

● mechanizm redundancji - przełączenia na rezerwowego dostawcę danych (np. zapasowy 

program komunikacyjny do sterowników) 

● mechanizm lokalnego zbierania danych w przypadku utraty połączenia zdalnego komputera 

z głównym serwerem bazodanowym i przekazania ich w momencie odzyskania połączenia 

Rejestratory muszą umożliwiać importowanie danych historycznych pochodzących z aplikacji 

HMI/SCADA istniejących na obiekcie: Oczyszczalni Ścieków Płaszów i Stacji Termicznej 

Utylizacji Osadu MPWiK S.A. w Krakowie. System musi umożliwić zapis rejestrowanych danych z 

częstotliwością do 1ms.  

Podsumowania typu średnich arytmetycznych, sum itp. mają być tworzone w sposób automatyczny. 

Przekroczenia zdefiniowanych wartości muszą być śledzone. Aplikacje zewnętrzne muszą mieć 

dostęp do danych zarejestrowanych. System winien zapewniać możliwość zapisywania danych na 

dyskach pochodzących z różnych systemów, bez konieczności dokonywania w tych systemach 

synchronizacji czasowej serwerów. 

Baza danych dostarczonego systemu musi posiadać funkcjonalności nie gorsze niż poniższe i być 

powszechne stosowana w przemyśle: 

● Możliwość instalacji na systemach operacyjnych Windows 2012 R2 Server  

● Rozwiązanie wspierane dla systemu bazodanowego MS SQL 2014 lub równoważnych 

zapewniającą licencje tego oprogramowania do wykorzystania na potrzeby systemu 

● wsparcie dla środowiska VMware 

● Automatyczne gromadzenie danych z jednej lub wielu aplikacji wizualizacyjnych 

równocześnie. 

● Automatyczne gromadzenie danych bezpośrednio z programów komunikacyjnych (ze 

sterowników) lub serwerów OPC, bez konieczności posiadania aplikacji wizualizacyjnych. 

● Automatyczne gromadzenie danych z Excel’a (wykorzystując protokół DDE), 

● Wsparcie dla rejestracji do 1000 zdarzeń/alarmów na sekundę 

● Automatyczne gromadzenie danych w dwóch trybach: 

o cyklicznym tzn.  ze stałym interwałem czasowym, np.: co 20 ms, 

o zdarzeniowym (delta) tzn. wartości zapisywane są do bazy danych w momencie ich 

zmiany z możliwością określania strefy nieczułości, 

o tryby mogą być indywidualnie definiowane dla każdego parametru, którego wartości są 

archiwizowane, 

● Importowanie danych z plików tekstowych .CSV, utworzonych ręcznie np.: na podstawie 

manualnych pomiarów, 

● Importowanie danych historycznych z plików pochodzących z aplikacji wizualizacyjnych w 

formacie np.csv txt, ascii 

● Szybka i wydajna praca systemu – rejestracja i udostępnianie danych z dokładnością do 1 ms 

● Definiowanie automatycznie wykonywanych podsumowań, czyli obliczanie wartości: średnich 

arytmetycznych, sum, maksimum, minimum z dowolnego przedziału czasu (minuty, godziny, 

tygodnie, miesiące, lata itp.), 
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● Śledzenie przekroczenia zdefiniowanych wartości np. progów alarmowych i wykonywanie 

zdefiniowanej akcji np.: uruchomienie programu, wykonywanie zapytań SQL, 

● Automatyczne wysyłanie wiadomości typu e-mail w chwili zaistnienia definiowalnego 

zdarzenia, 

● Zbieranie wartości wskazanych zmiennych w chwili przekroczenia zdefiniowanej wartości 

przez inną zmienną  

● System winien być relacyjnym systemem bazodanowym, umożliwiającym szybki i otwarty 

dostęp do danych zewnętrznym aplikacjom klienckim  

● System winien zapewniać dostęp do danych za pomocą zapytań w języku SQL 

● System winien zapewniać możliwość zapisywania danych na dysku pochodzących z różnych 

systemów, bez konieczności dokonywania w tych systemach synchronizacji czasowej serwerów  

● Konfiguracja i zarządzanie serwerem realizowana jest za pomocą konsoli używającej 

technologii Microsoft Management Console lub równoważnego, 

● Serwer powinien być konfigurowany, monitorowany, uruchamiany i zatrzymywany lokalnie lub 

zdalnie (przez sieć TCP/IP),  

● Konsola umożliwia zarządzanie wieloma serwerami z jednego miejsca 

● Zmiany w konfiguracji systemu muszą być wykonywane w czasie pracy serwera bez jego 

zatrzymywania i bez wpływu na bieżące zbieranie i zapisywanie danych 

● Baza musi zapewniać szereg narzędzi do importu/eksportu jej konfiguracji, w tym konfiguracji 

archiwizowanych zmiennych. 

 

System raportowania dostarczonego systemu musi posiadać funkcjonalności nie gorsze niż poniższe 

i być powszechne stosowana w przemyśle: 

● Możliwość łączenia się narzędzi z lokalnymi lub zdalnymi (przez sieć TCP/IP) serwerami 

przemysłowej bazy danych (jednym bądź wieloma serwerami jednocześnie) 

● Możliwość kreślenia wykresów/trendów:  

o Kreślenie wykresów historycznych jednej lub wielu zmiennych z możliwością: 

▪ wyboru dowolnego zakresu czasowego  

▪ korzystania z predefiniowanych zakresów czasowych 

o Kreślenie wykresów bieżących: jednej lub wielu zmiennych z możliwością: 

▪ definiowania częstotliwości odświeżania. 

▪ modyfikacji kolorów pisaków. 

o Zapisywania szablonów wykresów. 

o Szerokie możliwości manipulowania skalą wykresów, w tym: autoskalowanie 

wszystkich kreślonych parametrów, możliwość indywidualnej zmiany skali, 

przesuwanie wykresu góra/dół, możliwość prezentacji kreślonych zmiennych na 

wykresie w postaci stosu (jedna pod drugą) 

o Otwarcia jednocześnie wielu okien programu z różnymi wykresami 

o Kursory X i Y umożliwiające odczyt wartości i różnicy wartości zmiennej z wykresu 

o Zapisywanie na wykresach notatek (przechowywanych w przemysłowej bazie danych) i 

wykorzystywanych do późniejszego raportowania 

● Interfejs użytkownika programu umożliwiającego tworzenie raportów w postaci tabelarycznej 
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Cały system musi mieć zapewnione i zakontraktowane usługi wsparcia technicznego, 

uprawniającego do pełnego wsparcia telefonicznego i internetowego przez okres wypożyczenia. 

Wymagana jest dostępność podręczników do oprogramowania w języku polskim oraz szkoleń na 

terenie Polski. 

 

Wytypowane odbiorniki do przeprowadzenia badań zainstalowane na terenie Oczyszczalni Ścieków 

MPWIK S.A. w Krakowie: 

 

Tabela 1 

Lp. Nazwa obiektu wg przyjętej w 

MPWiK nomenklatury 

Ilość kanałów Rozdzielczość 

pomiarowa 

1.  Obiekt 21 – stacja dmuchaw 500 100 ms 

2.  Obiekt 3 - Pompownia 1 stopnia  300 100 ms 

3.  Obiekt 13 – Pompownia 2 stopnia 400 100 ms 

4.  Obiekt 103 – pompownia fekalna 400 100 ms 

5.  Obiekt 15.1 do 15.6 – reaktory 

biologiczne 

1000 100 ms 

6.  STUO – dmuchawa fluidyzacyjna 200 100 ms 

7.  STUO – dmuchawa odprowadzenia 

spalin 

200 100 ms 

8.  Połączenie do istniejącego systemu 

SCADA 

2000 100 ms 

 

Termin dostarczenia sprzętu do wypożyczenia: do 10 tygodni od  daty podpisania umowy. 
 

3. Kryteria oceny oferty 
 

a) Cena  
b) Termin realizacji 

4. Informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych  
do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  
a) Cena – 90 % maks. liczby punktów  

 
 Cena najtańszej oferty 
 ___________________  X 90 = ilość punktów 
 Cena badanej oferty  
 

b) Termin realizacji usługi rozumianej jako przekazanie sprzętu do użytkowania w tygodniach 
 

Liczba punktów = T of * Wg 

gdzie:  
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T of – termin realizacji zamówienia będzie punktowany wg następującej klasyfikacji: 

    0 pkt. 10 tygodni  

 50 pkt. 6 tygodni  

100 pkt. Za 4 tygodnie  

Wg – waga kryterium 

Termin realizacji zamówienia powyżej 10 tygodni  - nie będzie punktowany i będzie skutkował 

odrzuceniem oferty. 

Zamawiający będzie przyznawał punkty poniżej 10 tygodniowego terminu realizacji zamówienia 

wymaganego w SIWZ. 

 
Spełnienie powyższych wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie informacji podanej  
w otrzymanej od Państwa Ofercie. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferenta potwierdzenia 
posiadanych kwalifikacji a Oferent zobowiązuje się je dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego.  
 
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji” wynosi 10. Spełnienie 
pojedynczego warunku będzie skutkować przyznaniem 1 punktów.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów w 
zakresie ww. kryteriów. 
 
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia (netto) .  
Forma współpracy: umowa na realizację usługi 
 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

W niniejszym konkursie mogą brać udział podmioty:  
1) niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z 
Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. 
j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);  
2) niebędące podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów w 
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w 
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w 
organach dostawcy towaru lub usługi;  
3) niebędące podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera lub 
Wykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008;  
4) niebędące podmiotem powiązanym osobowo z Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu art. 
32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 
z późn. zm.)  

6. Termin realizacji 

Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia przekazania sprzętu do badań -  nie później niż do 

30.09.2016 
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7. Sposób przygotowania oferty 

Oferty należy składać we wskazanym terminie. 
*  możliwość składania ofert cząstkowych  
* w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia, że 
osoba ta będzie wykonywała zadania projektowe samodzielnie, nie zlecając 
prac innym osobom 
* w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o 
przedstawienie Formularza Oferty oraz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, z 
których będzie jasno wynikać, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.  
 
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty 
Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie 
 
 

8.  Miejsce oraz termin składania ofert 
Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej lubienie@agh.edu.pl lub złożyć w siedzibie 
Zamawiającego, tj. al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
 
 

• Oferty należy składać od 18.09.2015 do dnia 07.10.2015 do godziny 9:00. 
• Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.10.2015 po godzinie 9:00  
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
•  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 
 

9.   Kontakt z Zamawiającym 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Joanna Kłapyta 
adres e-mail: klapyta@agh.edu.pl  tel. 12 617 31 16 

10.  Dodatkowe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą 
ofertę.  
W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić 
do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym 
etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez wykonawcę 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym 
kryteria i zostanie udokumentowany protokołem. W skład zespołu odpowiedzialnego za prawidłową 
realizację zapytania wejdą następujące osoby: 

• prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny - prodziekan Wydziału IMiR 
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl - kierownik projektu 

Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą/wykonawcami 
obowiązująca będzie wyłącznie forma pisemna (dla kwot poniżej 10.000,00 netto - realizacja 
zlecenia w oparciu o druk zamówienia).  
 
Protokół będzie zawierać następujące informacje: 
- informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie 
ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z 
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uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt; 
- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego; 
- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem 
daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź 
na kryteria oceny ofert; 
- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;  
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 
- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do 
podejmowania czynności w jego imieniu; 
- następujące załączniki: 

• potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk 
zrzutu ekranu); 

•  złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych; 

• oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 
podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności 

11.  Załączniki    

a) wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

b) wzór umowy na realizację prac/ w przypadku zamówień dla kwoty poniżej 10.000,00 zł netto 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w oparciu o druk zamówienia.  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i rozpoczęcia 

realizacji zlecenia . 
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Wykonawca/pieczątka: 

 

         

 

 

Oświadczenie 

 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GEKON2/01/A/2015 związane z wyborem PODWYKONAWCY do 

projektu GEKON2/O2/266926/3/2015, pod nazwą  „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”, 
realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych oświadczam(y), że nie 

jestem(eśmy): 

 

1) powiązani lub nie jesteśmy jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem lub 

Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

330, z późn. zm.);  

2) podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 

dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także 

poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;  

3) podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera lub Wykonawcy w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008;  

4) podmiotem powiązanym osobowo z Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)  

 

  

 
 
 
………………, dn. ……………………………. 
 

 
 
 
 
……………………………………………………………………  
Podpis osoby upoważnionej  

 

 

 

 

 

 
POUCZENIE: 

Art. 297  § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 

podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 

subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 

elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub 

zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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