
Załącznik Nr 8b do SWZ w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych 

 w art. 275 pkt 1 ustawy pzp  

Wzór umowy w spawie dostaw pieczywa i ciast 

Ryjewo, dnia:……………………… 

 

 

UMOWA Nr DPS.AG.2611.50.2021 

w sprawie dostaw warzyw i owoców 

 

Zawarta w dniu ……………. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim ul. Kościuszki 29b, 82-500  

Kwidzyn, NIP 581 19 60 802, reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo w osobie pani:  

1.  …………………………………….……………… 

a  

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………. Regon ……………………….. reprezentowanym przez 

…………………………., zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zawarcie umowy jest następstwem przeprowadzonego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)  

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu warzyw i 

owoców a Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar własnym transportem na własny koszt do 

kuchni Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, wraz z rozładunkiem. 

Warzyw i owoców powinny być dostarczane do kuchni głównej codziennie w dni robocze od 

poniedziałku do piątku do godziny 08:00. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazać dwukrotnie do badania próbki 

zakwestionowanego towaru do akredytowanego laboratorium. Koszty badania, bez względu 

na jego wyniki, pokryje Wykonawca. 

 4. Dostarczane warzywa i owoce  muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości 

organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres 

przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego 

artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczonych 

produktów. Opakowania dostarczonych produktów żywnościowych muszą być oznakowane 

widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 

5. Strony postanawiają, że odbiór towaru, co do jego jakości i ilości zostanie przeprowadzony 

w miejscu dostarczenia towaru. Towar zakwestionowany jakościowo zostanie przez 

Wykonawcę na własny koszt wymieniony na towar dobrej jakości w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu cyklicznych dostaw (nazwa zestawu: warzywa i owoce ) 

zawiera  Formularz cenowy (Oferta) na dostawę pieczywa i ciast Załącznik Nr 8a do SWZ 

który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca winien spełniać wymagania higieniczno- sanitarne w procesie produkcji                                  

i obrocie żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.). Dostawa oraz transport towaru odbywać 

się będzie zgodnie z wymaganiami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE)  

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych, załącznik II Rozdział IV i Rozdział IX (Dz. Urz. UE L 139  

z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spec., rozdz. XIII, t. 34, str. 319). 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres obowiązywania umowy, aktualnej 

decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie 

zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania 

zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego 

lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą 

organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) lub 

zaświadczenie o wpisie do rejestrów zakładów wydane przez organ urzędowej kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) oraz zgodnie  



z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów 

dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających  

do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730 ze zm.). 

 

9. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem  

i przeprowadzeniem zabiegów sanitarnych, dezynfekcji i dezaktywacji oraz do zaspokojenia 

roszczeń odszkodowawczych tych osób wynikających z zatruć dostarczonymi środkami 

spożywczymi.  

 

§ 2 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia strony ustalają od dnia 01.01.2022r do dnia 

31.12.2022r 

2. Towar będzie dostarczany cyklicznie na podstawie pisemnego zamówienia, składanego 

przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście przez 

osobę upoważnioną w ciągu 3 dni od złożenia pisemnego zamówienia.  

3. Terminy dostaw partii i ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. O zmianie terminu i ilości dostawy zamawiający poinformuje 

Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed jego upływem telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

 

§ 3 

1. W przypadku zmniejszenia ilości osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia  

ilości dostarczanych towarów.  

2. O zmniejszeniu ilości dostarczanych towarów Zamawiający poinformuje Wykonawcę  

w trybie wskazanym w § 2 pkt 3. 

3. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanych towarów nie przysługują Wykonawcy żadne 

roszczenia cywilnoprawne. 

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. 

§ 4 



1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 oraz opisem wskazanym w Załączniku nr 7 do 

niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na kwotę łącznie  

z  podatkiem VAT: …………………………….. zł (słownie: ……………………………….. 

…………………………………………………………..), wartość bez podatku VAT ………….. zł, 

stawki podatku VAT …………..% podatek VAT: ……………………….. zł.  

Ceny podane w arkuszy asortymentowo-cenowym ( formularzu ofertowym) nie 

podlegają jakiejkolwiek zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy Nr 

:……………………………………………………… na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu, po dostarczeniu  

i odbiorze dostawy bez zastrzeżeń co do stanu i jakości zamówionego asortymentu. 

3. Faktury/rachunki należy wystawiać następująco: 

Nabywca: Powiat Kwidzyński, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn, NIP 581 19 60 802 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Słoneczna 14, 82-420 

Ryjewo 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw 

potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy określonej  

w § 4 ust. 1  

6. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia o 20% dostawy drobiu w stosunku do ilości 

poszczególnych produktów określonej  w Załączniku nr 8 do SWZ. 

7. W przypadku zmniejszenia dostawy drobiu o których mowa w ust. 9 Zamawiający 

pomniejszy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 4 ust. 6 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

9. Dopuszcza się dokonywanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami asortymentowymi pieczywa i ciast będącymi przedmiotem 

zamówienia, przy zachowaniu maksymalnej wartości przedmiotu umowy, co nie będzie 

stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści umowy. 

10. Dopuszcza się wystawienie faktury po niższej cenie za dany produkt niż jak w Załączniku 

 nr 8 do niniejszej umowy. 

11. 1.Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się : 

ze strony Zamawiającego: Misiak Jarosław oraz Podhajna Anna 



ze strony Wykonawcy : ….......................................................................... 

2.Osoby wymienione w pkt. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania dostawy w terminie zgodnie z ustalonym harmonogramem 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki od 

wartości nie dostarczonej dostawy. 

2. W przypadku niedostarczenia zamówionej ilości towaru, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 10%  wartości zamówionego towaru. 

3. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy to Zamawiający może obciążyć go 

karą w wysokości równowartości 5% maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust.1 umowy. 

4. Zapłata kar umownych może być realizowana poprzez potrącanie należnych 

Zamawiającemu kar z wystawianych przez Wykonawcę faktur, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego po terminie 

określonym w dekadowym harmonogramie dostaw przy uwzględnieniu § 2 ust. 3.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktury. 

7. Kary określone w niniejszej umowie mogą być sumowane, jednak nie mogą przekroczyć 

15% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

8. Niezależnie  od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. 

zamknięcia domu pomocy społecznej Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę warunków 

umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

3. O odstąpieniu od umowy Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie 

wykonania w następujących przypadkach : 

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach, 

b) z powodu zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych m.in. związanych ze zmianą stawki 

podatku VAT, 

c) w razie konieczności dodatkowych dostaw w asortymencie będącym przedmiotem 

zamówienia ponad ilości określone w podstawowej umowie w cenach określonych  

w § 3 ust. 2 umowy, jednakże wartość zmiany nie może przekroczyć 50% wartości 

zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy, powinny być w pierwszej kolejności 

rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób 

wskazany powyżej, Strony ustalają, iż sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy ze 

względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia (w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Integralną częścią n/n umowy jest:  

Załącznik nr 8 Formularz cenowy (Oferta) na dostawę warzyw i owoców  

Załącznik Nr 8a do SWZ  

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej 

„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Nr sprawy DPS.AG.2610………….2021 , Nazwa postępowania:   



„ Dostawa artkułów spożywczych typu:…………………………………………………………………………… Domu 

Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie”  

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane 

jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, 

mający siedzibę w Ryjewie (82-420) ul. Słoneczna 14, który odpowiada za 

przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej 

w związku z realizacją zadań wynikających z działalności DPS. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 

dom@dpsryjewo.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 

siedziby w Ryjewie (82-420) ul. Słoneczna 14 oraz na adres elektronicznej 

skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan 

skontaktować kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo, email: iod@dpsryjewo.pl oraz na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA    

 I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Administrator przetwarza Pana/Pani 

dane w  ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięciu 

celów, o których mowa wyżej  

 

Podstawa prawna: art.359 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

ODBIORCY DANYCH 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1-6, oraz art. 80 Prawa 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanego dalej PZP. 

Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi DPS w Ryjewie zawarł 

umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie 

usług serwisowych dla systemów informatycznych).  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 80 ust. 1 PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy oraz zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 

2019 r., poz. 553), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 



dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,  oraz uregulowań 

wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w 

wymienionym zakresie 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

-   dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO) 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) z 

zastrzeżeniem Art. 19 ust .2 PZP* 

-  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 PZP** 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

-  prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, (art. 20 RODO) 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 

2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO 

INFORMACJA         

 O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 

dobrowolne, jednakże podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem 

ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania wymaganych danych określone zostały  

w ustawie Pzp. 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA 

ZAUTOMATYZOWANIA I 

PROFILOWANIA 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa 

wart.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

 

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego po-stępowania. Zgodnie z art. 74 ust. 

3 i ust. 4 PZP gdy skorzystanie przez podmiot danych z przysługującego mu na mocy art. 18 ust. 1 RODO prawa do ograniczenia 

przetwarzania danych spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych. Ustawodawca 

jednakże dopuszcza możliwość udostępnienia takiego protokołu  za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub 

państwa członkowskiego 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że zawarte  

w niej informacje są dla mnie zrozumiałe. 



 

…………………………………………… 

                 (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


