
SWZ SPZOZ/TP/14/2022 

Załącznik nr 2 do SWZ nr SPZOZ/TP/14/2022 - FORMULARZ  CENOWY 
 

UWAGA : 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano 

produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”        

Pakiet nr  1  – pieczywo  
 

L.p Nazwa j.m Ilość Cena  

Jedn. 

netto 

Cena  Jedn. 

brutto 

Wartość  

netto 

Stawka  

 Vat 

Wartość 

 brutto 

Producent 

1 Babka  drożdżowa  250g zafoliowana  - wyrób otrzymany z 

ciasta drożdżowego, kształt  okrągły , niedopuszczalne 

wyroby zgniecione, zdeformowane , zabrudzone, okres  

przydatności  do spożycia nie mniejszy niż 48 godz od daty 

dostawy  do magazynu, produkt powinien zawierać 

następujące dane: 

-nazwę producenta 

-nazwa dostawcy 

-producenta, adres 

-termin przydatności do spożycia 

-masę netto 

-warunki przechowywania 

-oznaczenie partii produkcyjnej 

Oraz pozostałe zgodne z obowiązującym prawem 

szt 50        

2 Bułka tarta - op 05kg -  produkt otrzymany przez 

rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego zwykłego i 

wyborowego, bez dodatku nasion, nadzień i zdobień, postać 

;sypka bez grudek barwa od szaro kremowej do złocistej 

może być niejednolita  ; zapach swoisty bez obcych 

zapachów smak typowy suszonego pieczywa  pszennego , nie 

dopuszczalna obecność zanieczyszczeń organicznych i 

kg 330        
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nieorganicznych ,   okres przydatności do spożycia 

deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej 

niż 1 miesiąc od daty dostawy do magazynu, opakowanie 

jednostkowe – torby papierowe lub woreczki foliowe na 

opakowaniu należy podać następujące informacje termin 

przydatności do spożycia , nazwę dostawcy producenta adres 

; masę netto ; warunki przechowywania ; oznaczenie partii  

produkcyjnej , oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie 

obowiązującym prawem 

3 Bułki  zwykłe pszenna o wadze  90g – pieczywo pszenne 

zwykłe wyrabiane z mąki pszennej na drożdżach , z 

dodatkiem soli i innych surowców określonych receptura ; 

wygląd kopulasty o podstawie owalnej lub okrągłej , nie 

dopuszczalne wyroby zdeformowane ,zgniecione, 

zabrudzone, spalone , skórka ściśle połączona z miękiszem, 

błyszcząca o barwie od złocistej do jasnobrązowej; o dobrej 

krajalności ; miękisz po lekkim nacisku powinien wrócić do 

stanu pierwotnego bez deformacji struktury; nie dopuszcza 

się wyrobów o miękiszu lepkim, niedopieczonym , z zakalcem 

, kruszącym się , opakowania stanowią kosze plastikowe 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością. produkt powinien zawierać następujące dane: 

-nazwę producenta 

-nazwa dostawcy 

-producenta, adres 

-termin przydatności do spożycia 

-masę netto 

-warunki przechowywania 

-wartość odżywcza w 100g produktu 

-oznaczenie partii produkcyjnej 

Oraz pozostałe zgodne z obowiązującym prawem 

szt 19 

000 

       

4 Chleb krojony zwykły o wadze 600g - pieczywo mieszane szt 7 500        
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wyrabiane z mąki żytniej i pszennej na zakwasie z dodatkiem 

drożdży soli i innych  surowców określonych recepturą; 

wygląd; bochenek o kształcie podłużnym nie dopuszczalne 

wyroby zdeformowane, zgniecione , spalone , zabrudzone , 

po lekkim nacisku powinien wrócić do stanu pierwotnego bez 

deformacji, nie dopuszcza się wyrobów niedopieczonych , z 

zakalcem  ,niedopuszczalny smak i zapach świadczący o 

nieświeżości ; znakowany etykietami zawierającym i  - dane; 

nazwę i adres producenta  ; rodzaj pieczywa  ; masę 

jednostkową  , opis dodatków specjalnych  ,data minimalnej 

trwałości; okres przydatności do spożycia deklarowany przez 

producenta powinien wynosić nie mniej niż 48godz od daty 

dostawy. Opakowania stanowią kosze plastikowe wykonane 

z materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością 

5 Paluszki ptysiowe parzone - wyrób  z ciasta parzonego , 

otrzymanego z połączenia mąki , tłuszczu , jaj i innych 

surowców określonych w recepturze ,o wyglądzie podłużnym 

, smak i zapach typowy dla zastosowanych surowców i 

zastosowanego aromatu, termin przydatności do spożycia 

nie mniejszy niż 48godz od daty dostawy . Opakowanie 

stanowią pudełka tekturowe  wykonane z materiałów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością produkt powinien 

zawierać następujące dane: 

-nazwę producenta 

-nazwa dostawcy 

-producenta, adres 

-termin przydatności do spożycia 

-masę netto 

-warunki przechowywania 

-oznaczenie partii produkcyjnej 

Oraz pozostałe zgodne z obowiązującym prawem 

kg 4        

6 Pączki waga 70g  - wyrób otrzymany z ciasta drożdżowego z szt 100        
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nadzieniem marmolady , dżemu wykańczane cukrem pudrem 

kształt okrągły , opakowanie stanowią kartony wykonane z 

materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością  , 

produkt należy  układać  jedno warstwowo .produkt 

powinien zawierać następujące  dane 

- nazwę producenta 

-nazw dostawcy 

- producenta , adres, 

- termin przydatności  do spożycia 

- masę netto 

- warunki przechowywania , 

-wartość odżywcza w 100g produktu 

- oznaczenie partii produkcyjnej 

oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie  

obowiązującym  prawem 

7 Suchary dietetyczne - produkt wyprodukowany według 

receptury z maki pszennej ,jaj ,drożdży , mleka , z dodatkiem  

cukru , lekko wypieczone (nie spalone)  krojone w plastry , 

pakowany w kartony  przeznaczone do kontaktu z żywnością, 

opakowanie powinno zabezpieczać produkt przed 

zniszczeniem i zabrudzeniem  ; do każdego opakowania 

powinna być dołączona etykietka z następującymi danymi- ; 

-nazwę producenta 

- producenta  adres, 

- termin przydatności  do spożycia 

- masę netto 

- warunki przechowywania , 

- oznaczenie partii produkcyjnej 

-wartość odżywczą w 100g produktu 

oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie  

obowiązującym  prawem 

kg 100        

8 Żur – zakwas na bazie mąki razowej i mąki żytniej o L 500        
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charakterystycznym kwśnym smaku, produkt esencjonalny 

(gęsty)  pakowany w wiadrach  przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością, zamknięty  zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem i zabrudzeniem , oznakowany etykietka 

następującymi danymi: 

-nazwę producenta 

- producenta  adres, 

- termin przydatności  do spożycia 

- masę netto 

- warunki przechowywania , 

- oznaczenie partii produkcyjnej 

-wartość odżywczą w 100g produktu 

oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie  

obowiązującym  prawem 

9 Chleb pszenny krojony o wadze 600g  – pieczywo pszenne 

zwykłe produkowane z mąki pszennej z dodatkiem soli , 

cukru i innych produktów określonych recepturą, wygląd 

bochenka o kształcie podłużnym  , nie dopuszczalne wyroby 

zdeformowane, zgniecione ,zabrudzone , spalone, suchy w 

dotyku , znakowany etykietami z nadrukiem zawierającym 

dane ; nazwę i adres producenta , rodzaj pieczywa , masę 

jednostkową , datą  minimalnej trwałości , okres 

przydatności do spożycia deklarowany przez  producenta 

powinien wynosić nie mniej niż 48godz od daty dostawy do 

magazynu odbiorcy , opakowania stanowią kosze 

plastikowe   dopuszczone do kontaktu z żywnością 

szt 7 500        

10 Bułka graham o wadze 90g – pieczywo pszenne zwykłe 

wyrabiane z mąki pszennej i graham na zakwasie  z 

dodatkiem soli i innych surowców określonych receptura ; 

kształt kopulasty o podstawie owalnej lub okrągłej  nie 

dopuszcza się wyrobów zgniecionych zdeformowanych  

spalonych , zabrudzonych- , skórka ściśle połączona z 

szt 11 

500 
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miękiszem,  o dobrej krajalności ; miękisz po lekkim nacisku 

powinien wrócić do stanu pierwotnego bez deformacji 

struktury; nie dopuszcza się wyrobów o miękiszu lepkim, 

niedopieczonym , z zakalcem , kruszącym się , opakowania 

stanowią kosze plastikowe wykonane z materiałów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Produkt powinien 

zawierać następujące dane: 

-nazwę producenta 

- nazw dostawcy 

-producenta  adres, 

- termin przydatności  do spożycia 

- masę netto 

- warunki przechowywania , 

- oznaczenie partii produkcyjnej 

-wartość odżywczą w 100g produktu 

oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie  

obowiązującym  prawem 

11 Chleb razowy o wadze 500g krojony – pieczywo pszenno -

żytnie produkowane z mąki  razowej na zakwasie , z 

dodatkiem drożdży , soli , i innych surowców określonych 

receptura , wygląd ; bochenki o kształcie podłużnym , 

niedopuszczalne wyroby zdeformowane , zgniecione , 

zabrudzone , spalone ,suchy w dotyku , znakowany 

etykietami z nadrukiem zawierającym dane ; nazwę i adres 

producenta , rodzaj pieczywa , masę jednostkową , datą  

minimalnej trwałości ,  , opakowania stanowią kosze 

plastikowe   dopuszczone do kontaktu z żywnością 

szt 1 600        

12 Chleb graham 500g krojony -  pieczywo wytwarzane z 

mąki pszennej typ 1850 z dodatkiem drożdży a także soli 

kuchennej innych surowców określonych receptura, wygląd:; 

bochenki o kształcie podłużnym, niedopuszczalne wyroby 

zdeformowane, zgniecione, zabrudzone, spalone, suchy w 

szt 7 500       
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dotyku, znakowany z etykietami z nadrukiem zawierającym 

dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę 

jednostkową, datę minimalnej trwałości, opakowania 

stanowią kosze plastikowe dopuszczone do kontaktu z 

żywnością 

13 Groszek ptysiowy pakowany - wyrób  z ciasta parzonego , 

otrzymanego z połączenia mąki , tłuszczu , jaj i innych 

surowców określonych w recepturze ,wygląd o kształcie kulki 

, smak i zapach typowy dla zastosowanych surowców i 

zastosowanego aromatu, termin przydatności do spożycia 

nie mniejszy niż 48godz od daty dostawy . Opakowanie 

stanowią pudełka tekturowe  wykonane z materiałów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością produkt powinien 

zawierać następujące  dane 

- nazwę producenta 

-nazw dostawcy 

- producenta , adres, 

- termin przydatności  do spożycia 

- masę netto 

- warunki przechowywania , 

-wartość odżywcza w 100g produktu 

- oznaczenie partii produkcyjnej 

oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie  

obowiązującym  prawem 

kg 12        

14 Drożdżówka (zafoliowana) z nadzieniem- budyń , adwokat 

, ser , marmolada o wadze 90g – wyroby otrzymane z ciasta 

drożdżowego (ciasto otrzymane z połączenia mąki , tłuszczu , 

jaj , cukru i innych surowców , spulchnione drożdżami , 

kształt  okrągły , podłużny  wykończony  kruszonką , do 

każdego opakowania powinna być dołączona etykieta 

zawierająca następujące dane: 

-nazwę  produktu 

szt 210        
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-nazwę dostawcy 

-adres producenta 

-termin przydatności do spożycia  

- masę netto 

-wartość odżywcza w 100g 

15 Bułka pałeczka 200g- 1 szt szt 25       

  Razem          
  

 
Oświadczmy, że oferowane pieczywo pochodzić będzie (wytwarzanie/produkowane)  z piekarni ...................................................................................(nazwa, adres), 

która znajduje się na terenie powiatu sanockiego lub max do 20km od granic powiatu sanockiego (odległość liczona po publicznych drogach asfaltowych) 

(odległość taka piekarni, wymagana jest ze względu na czas dostaw w przypadku reklamacji towaru i dostawy pieczywa „drugim rzutem”)   

 

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 

 

 

 

Pakiet nr 2 –-    ARTYKUY SPOŻYWCZE – sypkie 
Lp Nazwa towaru Nazwa 

handlowa 

produktu 
oferowanego  

j.m. 

 

Ilość 

roczna 

Cena 

Jednost 

Netto 

Cena 

Jednostk 

Brutto 

Wartość 

netto 

 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta  

1 Bazylia 10g (jakość Prymat)  szt 60       

2 Cukier waniliowy 32g  szt 80       

3 Cukier kryształ  kg 830       

4 Budyń   40g  szt 25       

5 Cukier puder  kg 16       

6 Cynamon 15g - (jakość Prymat)  szt 50       

7 Czekolada 100g   gorzka prawdziwa   szt 80       

8 Galaretka owocowa 75g  szt 350       

9 Gałka muszkatołowa 10g   mielona  szt 20       
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10 Herbata granulowana 100g (jakość Madras, Indyjska)  szt 1 500       

11 Herbata expresowa ,, jakość Lipton” - 1op=25 torebek   op 40       

12 Kasza manna  kg 410       

13 Kasza kukurydziana  kg 160       

14 Kasza jęczmienna  kg 660       

15 Kasza gryczana  kg 160       

16 Kawa zbożowa ,, typ Inka” 150g  szt 800       

17 Kawa naturalna ,, jakość Tchibo” 250g  kg 20       

18 Kawa rozpuszczalna ,, jakość Jacobs velvet ” 200g  szt 5       

19 Kakao naturalne 100g – jakość Decomoreno   szt 32       

20 Kakao rozpuszczalne granulowane 300g 

 - jakość Puchatek 

 szt 45       

21 Kisiel 38g  szt 250       

22 Kminek 20g  - jakość Prymat  szt 600       

23 Kleik ryżowy 160g – jakość  Nestle   szt 330       

24 Kwasek cytrynowy 20g - jakość Galeo  szt 800       

25 Liść laurowy 6g - jakość Prymat  szt 130       

26 Majeranek 14g - jakość Prymat  szt 150       

27 Mąka pszenna, poznańska ,, jakość Lubella”  kg 1 600       

28 Mąka ziemniaczana  kg 5       

29 Mleko ,, jakość NAN”   350g  szt 5       

30 Mleko ,, jakość Bebiko’ 350g  szt 125       

31 Przyprawa ,, Oregano” 10g - jakość Prymat  szt 60       

32 Papryka mielona 20g - jakość Prymat  szt 330       

33 Płatki jęczmienne  kg 160       

34 Płatki owsiane  kg 160       

35 Płatki śniadaniowe kukurydziane 250g zwykłe  szt 700       

36 Przyprawa do kurczaka  20g - jakość Prymat  szt 40       

37 Herbata liściasta 100g jakość Madras – Indyjska   szt 16       

38 Rosół drobiowy ,,jakość WINIARY ”wiaderko – 2,2 kg  kg 42       

39 Rosół wołowy  ,,jakość WINIARY ”wiaderko- 2,2 kg  kg 42       

40 Rosół jarzynowy   ,jakość WINIARY ”wiaderko 2,2kg  kg 6,6       
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41 Ryż  kg 1 250       

42 Sos  ,, Napoli – jakość WINIARY ”  kg 8       

43 Sos grzybowy ,, jakość WINIARY ”  kg 3       

44 Sos sałatkowy – ogrodowy ,, jakość WINIARY ”  kg 8       

45 Sos serowo – brokułowy - ,, jakość WINIARY”  kg 3       

46 Sól jodowana  kg 750       

47 Ziele angielskie 20g - jakość Prymat  szt 125       

48 Pieprz czarny, mielony 14g - jakość Prymat  szt 580       

49 Pieczywo bezglutenowe 125g  ( w razie zlecenia)  szt 160       

50 Fix do potraw chińskich  Kg 3       

51 Przyprawa do ryb 20g - (jakość Prymat )  szt 250       

52 Pieprz ziołowy 10g  szt 10       

53 Chrupki kukurydziane     80g  szt 180       

54 Paluszki z makiem           0,70g  szt 180       

55 Przyprawa do flaków  20g - jakość Prymat  szt 25       

56 Przyprawa do bigosu  20g - jakość Prymat  szt 25       

57 Rodzynki  200g  szt 80       

58 Żelatyna  50g - jakość Winiary  szt 80       

59 Proszek do pieczenia  15g  szt 8       

60 Przyprawa ,, goździki”  12g  szt 8       

61 Imbir mielony 15g - jakość Prymat  szt 18       

62 Rosół drobiowy „jakość KNORR ”  kg 6       

63 Rosół wołowy  „jakość KNORR ”  kg 6       

64 Zioła prowansalskie 10g  szt 12       

65 Sos „NAPOLI” - „jakość KNORR”  kg 2       

66 Sos sałatkowy – ogrodowy „jakość KNORR”  kg 1       

67 Orzechy włoskie op. 150g  op 5       

68 Ryż paraboliczny    kg 80       

69 Przyprawa do mięsa mielonego  20g  op 8       

70 Śliwka suszona  kalifornijska  200g  op 40       

71 Kasza jaglana   kg 160       

72 Biszkopty okrągłe zwykłe - 300g  szt 160       
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73 Ryż brązowy naturalny 1kg  kg 40       

74 Kasza pęczak 1kg  kg 40       

75 Tymianek op- 10 g  Szt 8       

76 Orzechy ziemne łuskane op-200g  Szt 5       

77 Wiórki kokosowe op-200g  Szt 2       

78 Słonecznik łuskany op-200 g  Szt 18       

79 Siemię lniane op-1kg  Szt 5       

80 Nasiona Chia op-1kg  Szt 5       

81 Dynia pestki op-200g  Szt 5       

82 Kasza kuskus op-1kg  Szt 40       

83 Chleb chrupki op-150g  Szt 8       

84 Żurawina suszona op-100 g  szt 5       

  Razem:   

        

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 

 

 
 

Pakiet nr 3 –-     MAKARONY   z semoliny w 100% z twardej pszenicy durum o różnym kształcie np. nitki, drobne kolanka, gwiazdki, 

wstążki, pióra itd. Makaron ma posiadać naturalny zapach, złocisty kolor, po ugotowaniu ma być twardy i sprężysty, nie może się rozklejać i 

tracić kształt – op. 0,25kg 0,3 kg, 0,5kg 

Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

j.m. 

 

Ilość 

roczna 

Cena 

Jednostk 
Netto 

Cena 

Jednostk 
Brutto 

Wartość netto 

 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta  

1 Makaron  muszelka mała 0,5kg / gwiazdka  0,5kg  kg 370       

2 Makaron  nitka  cięta   0,5kg  kg 400       

3 Makaron  wstążka cięta karbowana  0,5kg  kg 40       

4 Makaron  świderek 0,5kg / krajanka   0,5kg  kg 330       

5 Makaron  łazanki   0,5kg  kg 40       
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6 Makaron  spaghetti   0,5kg  kg 250       

7 Makaron  zacierka   0,25kg  kg 450       

8 Makaron  kolanka 0,5kg  kg 40       

9 Makaron  pióra 0,4kg, kokarda 0,4kg  kg 40       

10 Makaron  bezglutenowy- świderek, nitki spaghetti 

op-0,20 0,50 kg 

 kg 20       

11 Makaron pełnoziarnisty op-0,25kg, 0,30kg, 0,50 

kg 

 kg 70       

  Razem:   

 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

 

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 

 

 

 

 

Pakiet nr 4 –- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE  w słoikach 

Lp Nazwa towaru Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

j.m. 
 

Ilość roczna Cena 
Jednostk 

Netto 

Cena 
Jednostk 

Brutto 

Wartość 
netto 

 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Nazwa producenta  

1 Chrzan tarty naturalny masa netto 280g  szt 80       

2 Dżemy różne 280g - typ Łowicz  szt 80       

3 Dżem porcjowany 25g  szt 7 000       

4 Groszek konserwowy 400g  

jakość „Bonduelle” 

 szt 160       

5 Fasolka konserwowa szparagowa 470g  szt 16       

6 Koncentrat buraczany  

jakość  „Krakus” - 300ml 

 szt 125       
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7 Filet śledziowy w pomidorach -  

konserwy rybne 170g – puszka z otwieraczem 

 szt 330       

8 Przyprawa w płynie „jakość MAGGA”,0,9l    szt 650       

9 Koncentrat pomidorowy 30% 

 jakość „Pudliszki” 200g 

 szt 620       

10 Koncentrat pomidorowy 30% 

  jakość „Pudliszki” 0,9 kg   

 szt 250       

11 Ketchup 500g  jakość „Pudliszki”  szt 320       

12 Kukurydza konserwowa 400g jakość „Bonduelle”  szt 800       

13 Musztarda 190g  szt 125       

14 Miód naturalny, porcjowany 25g  szt 8 300       

15 Majonez  typ „Rzymski” 260g  szt 270       

16 Ocet spirytusowy 0,5L  szt 40       

17 Ocet winny, zwykły 250ml  szt 8       

18 Ogórki konserwowe 0,9L  szt 250       

19 Papryka konserwowa 0,9L  szt 30       

20 Olej uniwersalny 1L jakość  Kujawski  szt 830       

21 Sok pomidorowy 330ml  szt 500       

22 Syrop malinowy 0,5L  szt 5       

23 Sok owocowy, naturalny, skoncentrowany 

jakość „PAOLA” 430ml 

 szt 5       

24 Soki    jakość „Bobo – Frutt” 175 ml  szt 40       

25 Soki owocowe różne 1L 

(pomarańcza, grepfruit, aronia) 

 szt 8       

26  Sałatka wielowarzywna 0,9L   szt 40       

27  Konserwy rybne –  

Tuńczyk w kawałkach 170g 

 szt 1250       

28 Fasolka konserwowa czerwona 400g  szt 80       

29 Ananasy w syropie 560g  szt 32       
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30 Seler marynowany 1L  szt 120       

31 Oliwki b/p zielone 250g  szt 120       

32 Zupka jarzynowa od 4 mies m- 130gr  szt 40       

33 Zupka z dodatkiem mięsa od 4 mies - 130gr  szt 320       

34 Zupki różne z dodatkiem mięsa 

od 6-12 mies. - 190gr 

 szt 10       

35 Deserki mleczne różne - 190gr  szt 20       

36 Deserki owocowe różne - 130gr  szt 400       

37 Oliwa z oliwek jakość  Sansa/Basso 1 l  szt 25       

38 Pomidory suszone w oleju 400g  szt 20       

39 Pomidory krojone w puszcze 400g  szt 20       

40 Mus owocowy dla dzieci różne smaki  szt 80       

41 Pieczarki marynowane- 280g  szt 18       

  Razem:   

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

........................., DNIA ................ ..................................................... 
                            (podpis osoby – osób uprawnionych  

           do składania oświadczeń woli 

 


