
    Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2017              

      [Miejscowość, data,] ....................................................... 

PEŁNOMOCNICTWO  
 

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) 

1. .......................................................................................................................................................  
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

 reprezentowany przez: a) ................................................................................................... 

   b) ...................................................................................................  

2. ..................................................................................................... .................................................. 
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

 reprezentowany przez: a) ...................................................................................................  

   b) ................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................... ............................ 
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 

 reprezentowany przez: a) ...................................................................................................  

   b) ...................................................................................................  

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) składamy ofertę wspólną w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: 

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek : 
Część nr I:  Przebudowa nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych we wsiach: Kobylice na dz nr 888 i 893, Steblów ul. Leśna, Przewóz ul. 

Odrzańska, Landzmierz ul. Cicha*) 

Część nr II: Remont  nawierzchni dróg: droga Lipowina – Przewóz: utrwalenie nawierzchni drogi emulsją 

asfaltową i grysem kamiennym, Błażejowice ul. Wiejska: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 

mieszankami mineralno asfaltowymi, Kobylice ul. Szkolna i ul. Piaskowa: remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno asfaltowymi, droga Cisek – Roszowicki Las: 

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym*) 

II. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących 

wspólnie / wspólników,*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony: 

1. Pełnomocnik ........................................................................................................................... ..... 
[pełna nazwa Pełnomocnika] 

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I. ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do występowania w 

imieniu wykonawcy w ww. postępowaniu, w tym:  

 1. podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami *  

 2. składania w imieniu wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności 

przewidzianych przepisami prawa takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z 

oryginałem zadawania pytań, składania wyjaśnień itp.*  

 3. zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamówienia *  

4. wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga) * 

*)niepotrzebne skreślić 

 

Podpisy wykonawców / wspólników: *)                   

1. a) ......................................................  b) ..................................................... 

2. a) ......................................................  b) ..................................................... 

3. a) ......................................................  b) ..................................................... 
 

Podpis pełnomocnika :   .............................................. 


