
   

 

 
Kielce, dn. 20.08.2018 r 

 
 

ZAPYTANIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku 

1. Zamawiający: 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Wesoła 19/2, 25-305 Kielce 
 
2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup z dostawą i montażem  wyposażenia sali do Integracji Sensorycznej na potrzebę realizacji projektu 

„Kolorowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie,  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

  

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 roku 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 
� 100 %,   
� Cena,  
� Zamawiający w celu potwierdzenia równoważności produktów wymaga dołączenia do oferty zdjęć, 

opisów, folderów, katalogów, próbek i kart technicznych typów i modeli zaproponowanych produktów; 
� Zamawiający wymaga załączenia  do oferty certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności do 

zaproponowanych produktów. 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 

      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 – Wzór oferty. 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 

      Oferty można składać w następujący sposób: 

 -  Drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@college-med.pl 
 -  drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres: PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Wesoła 19/2,  25-305  Kielce 
1.  

Oferty należy składać do: 27 sierpnia 2018 roku, do godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej 
przedszkola: http://www.minicollege.pl/placowki/lopuszno.html 

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

Imię i nazwisko: Ewa Jakubczyk 
Tel. 793 494 492 

E-mail: ewa_jak@wp.pl  
 

       20.08.2018 r  Adrian Lipa 
                                                                                                                      (data, podpis Prezesa)  



   

 

 
 

Załącznik nr 1 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 …………………………… 

Pieczątka oferenta  

OFERTA 

Do 

PRO INVESTMENT KIELCE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
ul Wesoła: 19/2,  
25-305,  Kielce 

sekretariat@college-med.pl 
 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 sierpnia 2018 roku dotyczące zamówienia  

 

Zakup z dostawą i montażem  wyposażenia sali do Integracji Sensorycznej na potrzebę realizacji projektu 

„Kolorowe przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie,  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................ zł. 

Cena brutto .................................................................................................................... zł. 

Słownie: ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ......................... 
 

................................................... 
  podpis osoby upoważnionej 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 

Załącznik nr 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nazwa Ilosć Opis Foto 

Kącik słoneczko 1 Lustro rogowe z aplikacją brzegową w formie 
słońca, bezpieczne dla dzieci. Może służyć jako 
dekoracja pomieszczeń, oswajać dzieci z ich 
wyglądem. Pomaga przeprowadzać zabawę 
adaptacyjną oraz wpływa na rozwój 
emocjonalny dziecka. Zabawa z lustrem 
kształtuje umiejętności interpersonalne i 
społeczne malca. • wym. 129 x 129 x 129,5 cm 
• bok lustra 85 cm 

 

Materac narożny 
tulipan - kształtka 
rehabilitacyjna XX 

1 Miły w dotyku materac z zapinanym na suwak 
bawełnianym pokrowcem, który można zdjąć 
do prania. • wym. 161,5 x 161,5 cm • grubość 
12 cm 

 

Biały domek 1 Stanowi doskonałe miejsce odpoczynku, 
relaksu i odprężenia, a po zainstalowaniu 
różnych urządzeń emitujących m.in. muzykę 
lub światło (światłowody, blimp itp.) tworzy 
pomieszczenie sprzyjające stymulacji i 
aktywizacji zmysłów osób z zaburzeniami 
rozwoju. Domek stwarza poczucie 
bezpieczeństwa, pozwala na koncentrację, 
wyciszenie i naukę. Wykonany jest z pianki 
pokrytej trwałą, niepalną tkaniną, łatwą do 
utrzymania w czystości. Dach zapinany na rzepy 
pozwala zamocować na ściankach np. 
światłowody. Duże koło z siateczką w dachu 
zapewnia dopływ powietrza i umożliwia 
przewlekanie i zawieszanie różnych elementów 
ruchomych lub mini światłowodów. Wym. 
zewnętrzne 150 x 150 x 135 cm • grubość 
ścianek 15 cm 

 

Biały wałek 120 cm 4 Miękkie wałki obszyte tkaniną bawełnianą. 
Mogą stanowić wyposażenie białego domku jak 
i służyć jako poduszki do ćwiczeń poza nim. • 
śr. 20 cm  

 



   

 

 

Biały wałek 80 cm 4 Miękkie wałki obszyte tkaniną bawełnianą. 
Mogą stanowić wyposażenie białego domku jak 
i służyć jako poduszki do ćwiczeń poza nim. • 
śr. 20 cm 

 

Poduszka chmurka 4 Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, 
spełniają funkcję dekoracyjną, rozwijają 
wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie 
dla ciała. 
• wym. 60 x 36,5 cm 

 

Świetlik pałeczka 
gruba 

4 Pałeczki świecące w ciemnościach do 24 
godzin.• wym. 1,5 x 25 cm • 10 szt. • w tubie • 
różne kolory 

 

Nawilżacz powietrza 1 Oczyszcza powietrze z kurzu i jonizuje je 
ujemnie, zwiększa wilgotność w pomieszczeniu, 
inhaluje, stwarzając leczniczy mikroklimat. 
Można dodać do wody olejki lecznicze, 
eteryczne lub kostki lodu, co obniża 
temperaturę w pomieszczeniu. • wym. 31 x 31 
x 18 cm 

 

Olejki eteryczne- 
zestaw 6 szt. 

1 Olejki eteryczne relaksują, przywracają 
równowagę, ułatwiają oddychanie. Działają 
także stymulująco na organizm, przez co 
zapobiegają przemęczeniu, poprawiają 
koncentrację uwagi i wspomagają pamięć. • 6 
szt. • poj. 6-7 ml • cytryna, pomarańcza, 
świerk, mięta, lawenda, eukaliptus 

 

Światłowody 1 Warkocz przewodów światłowodowych 
zmieniających barwę po podłączeniu 
generatora do prądu. Zmieniające się kolory 
stymulują uwagę dziecka i wprowadzają 
tajemniczy nastrój. Mogą stanowić element 
światła w białym domku. • dł. 3 m • śr. 
przewodu 3 mm • generator • 50 wiązek 

 



   

 

 

Fakturowe kwadraty - 
zestaw podstawowy 

1 Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z 
pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte 
antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z 
kwadratami usprawniają motorykę i rozwijają 
zmysł dotyku. Kwadraty można dotykać, a 
także chodzić po nich. • wym. elem. 40 x 40 cm 
• 6 szt. • wypełnienia i pokrycia: miękkie 
piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, 
folia, chropowata guma 

 

Pełzak 1 Dziecięca deska Pełzak przeznaczona jest do 
zabawy i gier ruchowych, podczas których 
dzieci trenują umiejętności motoryczne i 
równoważne. Stanowi połączenie świetnego 
wyglądu, funkcjonalności i bezpieczeństwa. 
Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną 
część oraz delikatnie zwężony przód, który daje 
większą swobodę ruchu podczas jazdy w 
pozycji leżącej. Wysokiej jakości kółka z 
podwójnymi łożyskami kulkowymi, schowane 
są w podstawie aby chronić palce przed 
najechaniem. Zwężone boki, pełniące rolę 
uchwytów chronią ręce przed uderzeniem. • 
wym. 56 x 37 x 14 cm • maksymalne obciążenie 
100 kg 

 

Zestaw piankowy Ivo- 
kształtki 
rehabilitacyjne 

1 • wym. zestawu 120 x 420 cm 
• zjeżdżalnia ( wym. 90 x 60 x 60 cm) - 1 szt.  
• schody (wym. 90 x 60 x 60 cm) - 1 szt.  
• baza wysoka (wym. 60 x 30 x 60 cm) - 4 szt.  
• belka (wym. 120 x 30 x 30 cm) - 1 szt.  
• walec (śr. 30 cm, dł. 120 cm) - 1 szt.  
• materac mały (wym. 120 x 60 x 7 cm) - 2 szt.  

 

Zestaw mobik (11 
elem.)- kształtki 
rehabilitacyjne 

1 11 elementów o różnych kształtach do 
tworzenia torów przeszkód. Budowanie jak i 
ćwiczenia z poszczególnymi elementami 
wspierają ogólny rozwój fizyczny i ćwiczą 
sprawność ruchową. • wym. elem. od 20 do 80 
cm 

 

Rehabilitacyjny 
bączek 

2 Pomoc rehabilitacyjna rozwijająca koordynację 
ruchową dziecka, doskonała dla dzieci 
zdrowych oraz z porażeniem mózgowym. 
Bączek może być wykorzystywany jako 
karuzela, schowek, a także jako łódka na 
basenie. Bezpieczna budowa chroni przed 
przyciśnięciem palców. Przeznaczona do zabaw 
na zewnątrz i wewnątrz. • śr. 80 cm • wys. 44 
cm  

 



   

 

 

Minikaruzela Whizzy 
Dizzy 

1 Na stabilnej podstawie z tworzywa sztucznego 
mieści się obrotowa platforma napędzana 
poprzez obracanie kierownicą. • śr. 55 cm • 
wys. 30 cm • maksymalne obciążenie 45 kg 
• od 3 lat 

 

Piankowa ciuchcia 1 Składa się z 3 puf wklęsłych o wym. 40 x 40 x 28 
cm i 2 puf wypukłych o wym. 40 x 40 x 42 cm 
oraz lokomotywy o wym. 40 x 50 x 58 cm. 
Elementy obszyte trwałą tkaniną PCV, 
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania 
w czystości. • dł. po złożeniu 250 cm 

 

Poducha sensoryczna 
- Kotek 

1 Miękka, wygodna poduchaw kształcie kotka. 
Wypełniona granulatem, dzięki czemu 
dopasowuje się kształtem do osoby siedzącej. 
Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną PCV Ma 
wiele elementów sensorycznych. • wys. 60 cm 
• śr. 80 cm • waga 4 kg 
• elementy sensoryczne: łapki na rzepy, 
piszczący nos, szeleszczące uszy z 
dzwoneczkami w środku, na głowie i ogonie 
miłe w dotyku futerko, dolne łapki ze 
sznurówkami, wypełnione grochem 

 

Poducha sensoryczna 
- Myszka 

1 Miękka, wygodna poduchaw kształcie myszki. 
Wypełniona granulatem, dzięki czemu 
dopasowuje się kształtem do osoby siedzącej. 
Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną PCV Ma 
wiele elementów sensorycznych. • wys. 60 cm 
• śr. 80 cm • waga 4 kg 
• elementy sensoryczne: łapki na guziki, 
piszczący nos, szeleszczące uszy, na głowie miłe 
w dotyku futerko, na brzuchu guziczki, dolne 
łapki ze sznurówkami, wypełnione grochem 

 

Trampolina z poręczą 1 • śr. 100 cm (powierzchnia do skakania 75 cm) 
• wys. 22 cm  wys. uchwytu 83 cm • szer. 
uchwytu 60 cm 

 

Miękkie tęczowe 
wyspy 

1 6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa w 3 
wielkościach i fakturach, które można nakładać 
na siebie (maks. wys. 29 cm). Obrzeża pokryte 
antypoślizgową gumą. •  2 małe wyspy (wys. 
od 6,6 do 8,7 cm, szer. do 27,8 cm) •  2 średnie 
wyspy (wys. od 10,6 do 14,4 cm, szer. do 35,5 
cm) •  2 duże wyspy (wys. od 10,2 do 13,00 cm, 
szer. do 40,1 cm)  •  maksymalne obciążenie 80 
kg 



   

 

 

Piaskownica 1 Doskonała pomoc do zabaw z piaskiem, 
wpływa korzystnie na rozwój motoryki rąk. 
Zachęca do pisania, rysowania, zabawy 
wałeczkami, przyozdabiania wykonanych 
wzorów. Piaskownica ma przezroczyste dno, co 
umożliwia podkładanie kolorowego tła dla 
uatrakcyjnienia efektów pracy. Do rysowania 
wzorów dołączone są narzędzia: grabki 
z większymi i z mniejszymi zębami oraz listwa 
wyrównująca. Po ustawieniu piaskownicy na 
podświetlanym stole efekty kolorystyczne są 
jeszcze lepiej wyeksponowane i kreślenie staje 
się ciekawsze. W zestawie znajduje się 1 kg 
białego piasku.•  wym. 65 x 60 x 4 cm 

 

Kolumna wodna 20 x 
190 cm 

1 Urządzenie to umożliwia sterowanie kolorem i 
nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą 
dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu (siły 
głosu) lub pilota. Możliwość wydłużenia, jak i 
skrócenia czasu sterowania kolorem oraz 
nasyceniem bąbelków. Możliwość wyboru 16 
kolorów świecenia, zatrzymanie koloru, 4 
częstotliwości zmiany barwy - błyskanie, 
migotanie, blaknięcie, płynne przechodzenie. 
Do kolumn należy wlewać wodę destylowaną. 
• wym. 20 x 190 cm 

 

Stolik z 
instrumentami 2 

1 Wygodny, ruchomy stolik wykonany z drewna z 
3 szufladami i dolną półką do przechowywania 
57 instrumentów dla 30 i więcej dzieci. â€˘ 
wym. 53 x 26 x 68 cm • w skład zestawu 
wchodzą m. in.:  
- podwójna tarka guiro z pałeczkami  
- pojedyncza tarka guiro z pałeczkami  
- trójkąty  
- talerze  
- kastaniety drewniane z rączką  
- bębenek  
- tamburyn z membraną 
- małe talerze  
- grzybek  
- plastikowe pałeczki, 10 szt.  
- jingle stick pojedynczy  
- jingle stick podwójny  
- dzwonki diatoniczne  
- podwójny drewniany tonblok duży  
- pałeczka z dzwonkami  
- klawesy  
- rączka z 5 dzwoneczkami 
- dzwonki  
- talerz ze stojakiem  

 



   

 

 

Aktywny stolik rafa 
koralowa 

1 Doskonałe miejsce zabaw dla maluchów, które 
z pewnością zajmie ich uwagę na długie 
godziny. Na stoliku został umieszczony duży 
labirynt, a na ściankach różne elementy 
manipulacyjne, np. przesuwanki. - wym. 74,5 x 
74,5 x 101 cm - od 2 lat  

 

Zestaw do 
balansowania BIG 

1 Zestaw elementów do balansowania zmusza 
dziecko podczas zabawy do kontrolowania 
przenoszenia ciężkości ciała. Składa się z: • 2 
szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm • 6 
szt. małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm • 3 
szt. deseczek łączących stopnie  • 3 szt. 
deseczek kłód • 2 szt. deseczek mostków • 1 
kładka z taśmą  • 1 kładka do balansowania • 1 
komplet drążków (2 szt.) z poprzeczką • 1 dysk 
równoważnia • maksymalne obciążenie 50 kg 

 

Kładka równoważna 1 Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje 
równoważne, wykonany z lakierowanej i 
malowanej sklejki o gr. 19 mm. • wym. kładki 
140 x 20 cm • szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm • 
maksymalna wysokość 48 cm • wym. podstawy 
- muchomora 28 x 39,5 x 32 cm 

 

Taśma rehabilitacyjna 
mocna 

1 Do zastosowania w treningu sportowym. 
Odpowiednie dla osób w różnym wieku, o 
różnym stopniu sprawności i wytrzymałości. 
Zapewniają przyrost masy mięśniowej, 
zwiększenie zakresu ruchu, poprawę kondycji i 
koordynacji ruchowej. â€˘ dł. 2,5 m 

 

Taśma rehabilitacyjna 
słaba 

1 Do zastosowania w treningu sportowym. 
Odpowiednie dla osób w różnym wieku, o 
różnym stopniu sprawności i wytrzymałości. 
Zapewniają przyrost masy mięśniowej, 
zwiększenie zakresu ruchu, poprawę kondycji i 
koordynacji ruchowej. â€˘ dł. 2,5 m 

 

Taśma rehabilitacyjna 
średnia 

1 Do zastosowania w treningu sportowym. 
Odpowiednie dla osób w różnym wieku, o 
różnym stopniu sprawności i wytrzymałości. 
Zapewniają przyrost masy mięśniowej, 
zwiększenie zakresu ruchu, poprawę kondycji i 
koordynacji ruchowej. â€˘ dł. 2,5 m 

 



   

 

 

Kabina do terapii 
integracji 
sensorycznej 

1 Stabilna i sztywna metalowa konstrukcja 
wykonana w formie kabiny - stojaka, 
wyposażona w dwie ruchome belki 
pozwalające na montaż urządzeń do terapii 
integracji sensorycznej. Konstrukcja złożona z 
dwóch części, wykonana z kształtowników 
zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne 
zabezpieczone piankowymi osłonami 
pokrytymi trwałą tkaniną PVC, łatwą do 
utrzymania w czystości. Każda z ruchomych 
belek górnych wyposażona w wózki na 
prowadnicach, z możliwością blokady (na 
jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4, co 
umożliwia przymocowanie np. potrójnej 
drabinki linowej). Każdy z wózków jest 
wyposażony w szeklę i krętlik. Elementy 
mocujące dostarczane w komplecie (każda z 
belek jest mocowana przy pomocy 4 śrub). 
Maksymalne obciążenie konstrukcji to 250 kg.  
• wym. 220 x 220 x 250 cm 

 

Zestaw 2 materacy do 
kabiny SI 

1 Materace wymiarem dopasowane do Kabiny 
do terapii integracji sensorycznej, z wycięciami 
na słupy. Wykonane z pianki, pokrytej trwałą 
tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. 
• 2 szt. • wym. 216 x 108 x 8 cm 

 

Huśtawka pająk z 
miękkim obrzeżem 

1 Okrągła huśtawka dzięki swojemu kształtowi 
ułatwia &quot;dostęp&quot; do ćwiczącego 
dziecka, co ma duże znaczenie podczas terapii 
integracji sensorycznej. Umożliwia ruch liniowy 
przód - tył oraz ruch na boki. Można 
wprowadzić ją również w ruch obrotowy 
(wymaga to użycia krętlika). Pozwala 
realizować ćwiczenia stymulujące układ 
westybularny -  równowagę, koordynację 
wzrokowo -ruchową, orientację w przestrzeni i 
ogólną sprawność fizyczną. 
• miękkie obrzeża przeznaczone dla dzieci z 
nadwrażliwością  dotykową • śr. 100 cm  • wys. 
180 cm • max. obciążenie 100 kg • regulacja 
wys. 

 

Mata do huśtawki 
pająk 

1 Miękka mata do huśtawki Pająk, przydatna przy 
pracy z młodszymi dziećmi lub przy 
nadwrażliwości dotykowej. • śr. 90 cm  • gr. 3 
cm 

 



   

 

 

Hamak Kropla 1 Kołysanie się w hamaku wycisza, odpręża i 
rozwija umiejętność skupienia się. Dzieciom, 
które mają problem z koncentracją będzie 
łatwiej skupić się na różnych czynnościach 
podczas siedzenia w fotelu hamakowym. 
Podczas bujania czy rotowania w hamaku 
można przeprowadzać różnego rodzaju 
ćwiczenia, np. z zakresu percepcji słuchowej, 
różnicowania dźwięków, itp. Lekkie kołysanie 
daje jednocześnie efekt uspokajający i 
stymulujący. Przez huśtanie się i obracanie 
aktywowany jest ośrodek równowagi. Dzięki 
możliwości „zamknięcia” hamak może pełnić 
także rolę wyciszającą, pozwala odizolować 
dziecko od reszty sali. 
• śr. 70 cm  • wys. 100 cm • max. obciążenie 75 
kg 

 

Potrójna drabinka 
sznurkowa 

1 • należy mocować do podwiesia • dla starszych 
dzieci • wym. 104 x 210 cm • dł. szczebli 38 cm 

 

Auto sensoryczne 1 Kącik zabaw w kształcie auta o wym. 1090 x 
740 x 670 mm.  Boki, siedzisko i oparcie 
wykonane jest ze sklejki o gr. 18mm. Aplikacje 
na bokach wykonane są z MDFu 12mm 
laminowanego. W przedniej części ławeczka, 
siedzisko i oparcie pokryte piankowym 
pokrowcem. Za siedziskiem ruchoma 
kierownica wraz ze skrzynią biegów oraz z 
klaksonem-piszczałką. Na ściankach 
wewnętrznych zamocowane panele z miękkimi 
wałkami,  obrotowymi, drewnianymi wałkami z 
różnymi fakturami oraz wycięte labiryntu do 
manipulacji. Obie ścianki auta połączone 
metalową rurą z przesuwanymi elementami 
drewnianymi. Boki auta posiadają materiałowe 
kieszonki, panele z różnymi fakturami oraz 
przesuwanki. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Załącznik  3 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia z dnia 20.08.2018 r. nie jesteśmy powiązani  
z Zamawiającym – PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 

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; 

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

d) 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 z n/w osobami: 

   
• Adrian Lipa -Prezes PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

• Osoby związane z projektem: 
Ewa Jakubczyk  

 

 

 

 

................................................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


