
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 1/2022/Infostrateg 

(Zaproszenie do składania ofert) 

  

 

Zamawiający:   ITD24 Sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 44c 
44-100 Gliwice 

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem 

operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi 

parametrami. 

 

 

Źródło finansowania: projekt AntyFakeNews, system do ochrony użytkowników przed 

fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, 

współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny 

Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane 

technologie informacyjne, telekomunikacyjne, mechatroniczne” 

 

Termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 

10:00 na adres email: projekt@itd24.pl lub złożyć w zamkniętej 

kopercie w  siedzibie ITD24 Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 

44c, 44-100 Gliwice, pok. nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu: 05.01.2022r. 

 



  

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z systemem 

operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z określonymi parametrami. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert na warunkach 

wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych 

określonych w tej ustawie. 

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

ITD24 Sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 44c 
44-100 Gliwice 

NIP: 4980249548, REGON: 241539376. 

 

II. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: 

• Mariusz Kopeć, email: mariusz.kopec@itd24.pl 

 

III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym 

ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2022 r. do godziny 10:00 

(decyduje data i godzina wpływu) na adres email Zamawiającego: projekt@itd24.pl lub w 

zamkniętej kopercie w ITD24 Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44c, 44-100 Gliwice, pok. nr 3. 

 

 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego: 5 laptopów z 

systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera zgodnie z parametrami określonymi w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

1. Kod CPV 30213100-6 komputery przenośne 

Kod CPV 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Kod CPV 48822000-6 serwery komputerowe 

Kod CPV 48210000-3 pakiety oprogramowania dla sieci 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



  

 

Zadanie 1: Zakup i dostawa 5 laptopów z systemem operacyjnym zgodnie z parametrami 

określonymi w załączniku nr 1 do zapytanie ofertowego. 

Zadanie 2: Zakup i dostawa licencji UTM zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 

do zapytanie ofertowego. 

Zadanie 3: Zakup i dostawa serwera zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do 

zapytanie ofertowego. 

 

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu AntyFakeNews, system do ochrony 

użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet, nr projektu 

Infostrateg/0043/2021, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju ramach konkursu INFOSTRATEG I Program Strategiczny Program Badań Naukowych i 

Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne, 

mechatroniczne”. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, tj. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być objęte gwarancją.  Szczegóły, w tym 

okres gwarancji, znajdują się w opisie poszczególnych zadań w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca, przy oferowaniu rozwiązań programowych innych niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia, musi szczegółowo wykazać w treści oferty ich równoważność  

z warunkami i wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. W tym celu, zobowiązany 

jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy i dokumentacja pozwalająca Zamawiającemu 

na skuteczną ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami. 

Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów (rozwiązań) równoważnych, z 

uwzględnieniem w szczególności: zakresu funkcjonalności oferowanego oprogramowania 

oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych. Zastosowane technologie 

powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i być dopuszczone do obrotu na terenie 

Polski i Unii Europejskiej 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj. nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem 



  

nich postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne – dotyczy Wykonawcy 

– potwierdzenie spełnienia warunku - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 

2) niepowiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym – dotyczy Wykonawcy – 

potwierdzenie spełnienia warunku- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w 

nich informacje. 

 

VII. TERMIN, MIEJSCE I PŁATNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego.  

2. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich 

czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem 

odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.  

4. Miejsce dostawy: ITD24 Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44c, 44-100 Gliwice. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, w oparciu dostarczoną przez Wykonawcę fakturę. Podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru zamówienia.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni  w oparciu o fakturę wystawioną przez 

Wykonawcę.  

7. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.  

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą zostać 

zmienione. 

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść 

wszystkich załączników.   

5. Oferta powinna być przesłana na e-mail: projekt@itd24.pl w formie skanu wypełnionych 

i podpisanych załączników (format pliku: PDF) lub złożona w zamkniętej kopercie w 

siedzibie ITD24 Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44c, 44-100 Gliwice, pok. nr 3 z własnoręcznymi 

podpisami. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 



  

7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę lub osoby reprezentujące 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź 

osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszystkie dokumenty złożone w formie kopii/ksera/skanu muszą być poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę (reprezentujące Wykonawcę) działają na 

podstawie pełnomocnictwa, skan pełnomocnictwa musi zostać dołączony do oferty. 

10. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucone i nie będą podlegać ocenie 

przez Zamawiającego. Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawców do uzupełnienia 

braków w terminie 3 dni. 

11. Wymaga się, aby oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej była oznaczona 

w tytule jako: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/Infostrateg. Oferta, która będzie 

składana w wersji papierowej w siedzibie ITD24 Sp. z o.o., musi być dostarczona w 

nieprzejrzystej i zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości 

bez jej uszkodzenia. Powinna być opatrzona dopiskiem: Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego: 5 laptopów z systemem operacyjnym, licencji UTM oraz serwera 

zgodnie z określonymi parametrami,  w projekcie AntyFakeNews, system do ochrony 

użytkowników przed fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet. 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/Infostrateg– Nie otwierać do dnia 13.01.2022 r. do godz. 

10:00. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, tj. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. 

13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

14. Oferta zawiera cenę brutto za realizację całego zamówienia oznaczonego w punkcie 

IV zapytania ofertowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca biorący udział w postępowaniu, zobowiązany jest, wskazać cenę wyrażoną                            

w polskich złotych zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

16. Wskazana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wszelkie daniny publicznoprawne, w tym 

podatek VAT jeśli jego naliczenie wynika z obowiązujących przepisów. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje podatkową i rachunkową 

dokonaną przez Wykonawcę, który składając ofertę powinien zweryfikować powyższe 

okoliczności. 

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

20. Wykonawcy, za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 



  

21. Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji 

stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy 

należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest 

wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia 

traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości. 

 

IX. OTWARCIE OFERT/WARUNKI ODRZUCENIA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z 

treścią Zapytania ofertowego. 

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

• jej treść nie odpowiada przedmiotowi zamówienia, 

• zostanie złożona po terminie, 

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

• jest niekompletna i/lub niezgoda  z pkt. VIII zapytania ofertowego (np. brak 

załączników,  brak kompletnych danych w załącznikach) a braki nie zostały 

uzupełnione we wskazanym terminie. 

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

uzupełnień dokumentów, w tym oryginałów dokumentów dotyczących treści złożonych 

ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 

informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania. 

4. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje 

kwotę wpisaną słownie. 

5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

6. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione 

Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym w proces oceny i wyboru oferty. 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ocenie będą podlegały oferty: 

1) złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

2) nie zostały odrzucone. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

a) Kryterium „cena brutto” – max 100 pkt (waga 100%) – cena brutto zaoferowana przez 

Wykonawcę 

Kryterium cena brutto, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem  

P=Cn/Co x 100 pkt gdzie: 



  

P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej. 

 

XI. WYBÓR WYKONAWCY 

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który: 

• nie został wykluczony z postępowania,  

• spełnił warunki udziału w postepowaniu, 

• jego oferta nie została odrzucona, 

• jego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

2. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, 

że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, do złożenia ofert uzupełniających. Złożenie oferty uzupełniającej polegać 

będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w 

ofercie pierwotnej. 

3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację 

zamówienia, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na 

liście rankingowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena oferty, 

która została wybrana jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do: 

•  zmiany lub odwołania postępowania, 

•  zmiany lub odwołania warunków postępowania, 

•  zmiany treści Ogłoszenia i/lub zapytania ofertowego, 

2. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu 

realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą 

być wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. W ramach składania wniosku o płatność, raportu rocznego lub raportu końcowego z 

realizacji projektu, oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej 

instytucji publicznej. 

5. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1) (RODO) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, 



  

6. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, 

które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, 

organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub 

zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które Wykonawca uzyska w związku z 

uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez Wykonawców 

uczestniczących w  postępowaniu, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w 

celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca jest związany ofertą do dnia zakończenia postepowania, nie dłużej niż 30 dni 

licząc od dnia kiedy upłynął termin do składania ofert. 

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

XIII. INFORMACJE O WYKLUCZENIACH 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. 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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika 

nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2022/Infostrateg. Brak złożenia wyżej wymienionego 

załącznika skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

 

XIV. ZMIANY TREŚCI/WARUNKÓW/POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w 

niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających w wysokości 

nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z 

Wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. 

Złożenie zamówienia dodatkowego i uzupełniającego wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy                             

w zakresie:  



  

1) terminu realizacji umowy (w przypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie 

wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin 

realizacji umowy), 

2) warunków płatności, 

3) zasad udzielania licencji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 

1) wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, 

2) omyłek pisarskich, 

3) wystąpienia sytuacji losowych; 

4. Zmiana Wykonawcy jest dopuszczalna w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 

5. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni 
kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 
 

XV. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, obligatoryjnym jest złożenie:  

1. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, 

3. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych, 

4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 


