OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZST.261.2.2018

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach
projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu
szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie ZARZĄDZENIA NR
15/2017/2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ELBLĄGU z dnia 02 stycznia 2018 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla
projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa
zawodowego do potrzeb rynku pracy”

„EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
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ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Technicznych
82-300 Elbląg, ul. Grottgera 71
✓

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
1.

ZAMÓWIENIA

ORAZ

OKREŚLENIE

WIELKOŚCI

LUB

ZAKRESU

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w
Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach projektu „EL – Zawodowcy
XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”
Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe
Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów
Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach
projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy”.
Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2.

Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu.
Kurs musi obejmować zakres tematyczny minimum:
-

podstawowe informacje dotyczące, mieszanki betonowej, betonu, cech fizycznych
i reologicznych mieszanki betonowej, cech fizycznych i mechanicznych betonu



projektowanie składu mieszanki betonowej metodą trzech równań oraz pojedynczej otuliny



projektowanie stosu okruchowego



ustalanie składu recepturowego – recepta robocza i laboratoryjna mieszanki betonowej
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wykonywanie mieszanki betonowej na podstawie recepty roboczej



formowanie świeżego betonu



obróbki mechaniczne świeżego betonu (metoda wibrowania)



pielęgnacja świeżego betonu



oznaczanie cech technicznych mieszanki betonowej
oznaczanie cech technicznych betonu w kolejnych fazach dojrzewania

Zamówienie obejmuje łącznie 32 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych (2 kursy po
16 godzin), jedną godzinę zajęć Zamawiający rozumie jako 45 minut.
Liczba uczestników: 20 uczniów (2 grupy po 10 uczniów) Zespołu Szkół Technicznych
w Elblągu
Miejsce realizacji kursu: sala do nauki projektowania betonu oraz warsztaty budowlane w Zespole
Szkół Technicznych w Elblągu, wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania zaprojektowanych
betonów (betoniarka, wibrator wgłębny, łopaty, kastry, formy do betonu). Wykonawca nie ponosi
kosztów wynajmu sali. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczenia, w którym
będą realizowane zajęcia odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w
zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
3.

Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
W przypadku uzyskania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
3.1. w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawić program wraz harmonogramem zajęć
opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć
Wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w formie pisemnej na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem realizacji zajęć. Po akceptacji zmian przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania uczestników o
dokonanych zmianach w harmonogramie. Zamawiający wymaga przy tworzeniu
harmonogramu zajęć wziąć pod uwagę realizację zajęć poza godzinami obowiązkowych zajęć
lekcyjnych przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) , jak również w soboty i inne
dni wolne od obowiązkowych zajęć lekcyjnych w wymiarze godzin ustalonym z
Zamawiającym. Poziom kursu i jednorazową liczbę godzin zajęć w jednym dniu należy
dopasować do możliwości uczestników.
3.2. zapewnić każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe: skrypty, zeszyty ćwiczeń i inne
w formie papierowej i/lub w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie
zapewnić materiały szkoleniowe po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika kursu oraz 1
egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego.
3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia
odbioru przez uczestników kursu materiałów szkoleniowych. Wszystkie dokumenty muszą
być oznaczone odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w
zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
3.4. Wykonawca zapewni wszystkie surowce i półprodukty niezbędne do przeprowadzenia kursu
w formie praktycznej w ilości wystarczającej dla każdego uczestnika.
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu po
zakończeniu kursu list obecności uczestników kursu oraz dzienników/kart zajęć lub innych
dokumentów zawierających plan zajęć, ilość przeprowadzonych godzin, potwierdzenie
obecności uczestników oraz do przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych dotyczących
umiejętności uzgodnionych z Zamawiającym i przekazaniu ich Zamawiającemu. Wszystkie
dokumenty muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z
aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z
ustaleniami z Zamawiającym.
3.6. do prowadzenia dokumentacji fotograficznej kursu i przekazania jej Zamawiającemu na
elektronicznym nośniku danych (pendrive lub płyta CD)
3.7. do wystawienia imiennego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dla każdego
uczestnika i przekazanie kopii dokumentu Zamawiającemu.
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4.
5.
6.
7.

Dokument powinien informować o nabytych kompetencjach, zakresie i tematyce, jakie
obejmował kurs.
Dokument powinien posiadać odpowiednie logotypy i dopiski zgodnie z aktualnymi
wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym.
3.8. do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników kursu
dokumentów potwierdzających udział uczestników kursu w szkoleniu w terminie 5 dni
kalendarzowych od zakończenia zajęć;
Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę zgodną z warunkami przedstawionymi w
Załączniku nr 2 do ogłoszenia Wzór umowy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na
usługi.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający informuje, że nie planuje zamówień udzielanych Wykonawcy wybranemu zgodnie z
zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na
powtórzeniu podobnych usług.



PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANY BĘDZIE WYBÓR WYKONAWCY
Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE ICH SPEŁNIENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie minimum jedną osobą – Wykładowcą, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą doświadczenie w projektowaniu ,
wykonywaniu i badaniu betonów w ostatnich 2 latach przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia WYKAZU OSÓB, którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
data rozpoczęcia: 14.05.2018 r.
data zakończenia: 30.06.2018 r.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty jest ceną, za którą Wykonawca wykona przedmiot zamówienia łącznie z podatkiem VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym
znaczeniu:
(1) cena (brutto) - 75 %
(2) doświadczenie Wykładowcy - praca - 25%

3. Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny
ofert: X(1) x 75% + X(2) x 25%
gdzie:
X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)
X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie Wykładowcy - praca

4

(1) Sposób obliczenia X(1):
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
cena (brutto) najniższa x 100 pkt
X(1) =
cena (brutto) badanej oferty
(2) Sposób obliczenia X(2):
Kryterium doświadczenie Wykładowcy - praca podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 100
pkt.
Ocenie podlegać będzie podana w wykazie osób liczba przepracowanych lat na stanowisku
Wykładowcy przez podlegającą ocenie osobę – Wykonawca.
Zamawiający będzie oceniał max. 2 lata przepracowane na stanowisku Wykładowcy. Jeżeli
Wykonawca w Wykazie osób wskaże większą liczbę lat przepracowanych na stanowisku
Wykładowcy, Zamawiający będzie oceniał lata do uzyskania przez Wykonawcę maksymalnie 100
pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w
Wykazie osób (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia).
Za każdy przepracowany rok na stanowisku Wykładowcy przez podlegającą ocenie osobę –
Wykonawca otrzyma 20 punktów.
Jeżeli Wykonawca w Wykazie osób nie wskaże liczby lat przepracowanych na stanowisku
Wykładowcy przez podlegającą ocenie osobę – otrzyma 0 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną punktację.
VII. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą
pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Ofertę składa się w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, ul. Grottgera 71 –
pokój nr 13.

Termin składania ofert upływa dnia 07 maja 2018 r. o godz. 11:00
5.1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych
kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
OFERTA
ZST.261.2.2018
Przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w
Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach projektu „EL –
Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb
rynku pracy”
Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
5.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a
wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA".
6. Oferta musi:
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6.1. zawierać oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu
Wykonawcy,
6.2. być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz
opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (w przypadku braku pieczęci imiennych
podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
7. Składana oferta musi zawierać:
7.1. wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
7.2. wypełniony WYKAZ OSÓB, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
VIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07 maja 2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zespołu
Szkół Technicznych w Elblągu w gab. nr 12 (I piętro). Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
A) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
B) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
C) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Krzysztof Łęga, telefon 55 625 65 40, faks 55 625 65 43 , adres e-mail: zst.elblag@wp.pl
Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
a) w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Szkoły):
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, sekretariat, 82-300 Elbląg, ul. Grottgera 71
b) faksem na numer: 55 625 65 43
c) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: zst.elblag@wp.pl
XI. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ALBO OGÓLNE WARUNKI UMOWY OKREŚLAJĄCE WARUNKI
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE PO DOKONANIU WYBORU WYKONAWCY NIE PODLEGAJĄ
ZMIANOM
Zamawiający przekazuje Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – WYKAZ OSÓB
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Załącznik nr 1
OFERTA
ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:
Adres:

Zespół Szkół Technicznych
82-300 Elbląg, ul. Grottgera 71

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa:

1.

NIP:
Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
E-mail:

Tel.:

Adres internetowy (URL):

Faks:

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*

TAK
NIE

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:
Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel:

Faks:

Składając ofertę w postępowaniu
ZST.261.2.2018
Przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w
Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach projektu „EL –
Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do
potrzeb rynku pracy”
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia:
za cenę (brutto)

……..……................................................................. zł

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia
data zakończenia: 30.06.2018 r.
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3.

Załącznik nr 1
Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych ogłoszenia o zamówieniu zaproponowane przez
Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu wzór umowy zostały przez nas zaakceptowany i

zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Firma podwykonawcy

PODPISANO

...............................................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

......................, dnia ...................
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik nr 2
Wzór umowy
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Załącznik nr 3
WYKAZ OSÓB składany w postępowaniu:
Przeprowadzenie kursu dotyczącego badań betonu dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w
Elblągu kształcących się w zawodzie technik budownictwa w ramach projektu „EL – Zawodowcy
XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”
Imię i nazwisko: ....................................................
Doświadczenie:
1. Na potwierdzenie warunku udziału:
Opis kursu
Lp.
( należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi potwierdzenie spełnienia
warunku)
2

1

Data kursu
( dzień, miesiąc, rok)
3

1.
2.
3.
4.
5.
2. Do oceny oferty w kryterium „Doświadczenie wykładowcy - praca”
Zakres wykonywanych
Lp.
Miejsce pracy
czynności
1

2

Okres zatrudnienia
( dzień, miesiąc, rok)
3

1.
...

...................................... dnia ................ 2018 r.

…………………………………………..
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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