
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

 Prezydent Miasta Stalowej Woli 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego w 2023 roku 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Stowarzyszenie STAL FICTION z siedzibą w Stalowej Woli, stowarzyszenie zwykłe, numer w ewidencji stowarzyszeń 
prowadzonej przez Starostę Stalowowolskiego: 5/2016 , REGON 366388957, NIP 865 256 57 84, adres siedziby: 37-450 
Stalowa Wola ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/33,  www.ssf.net.pl, adres do korespondencji: 37-450 Stalowa Wola ul. Ks. 
Jerzego Popiełuszki 4/33, stalfiction@gmail.com, tel.606 804 153 
 

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 Magdalena Głowacka - Kolańska 

tel. 606 804 153 

mail: magdaglow@o2.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  „Sobota z...Stowarzyszeniem Stal Fiction” 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

01.03.2023 Data  

zakończenia  

15.05.2023 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)  

Głównym celem zadania jest rozbudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych, kulturowych i 

artystycznych oraz uatrakcyjnienie życia kulturalnego Stalowej Woli poprzez realizację zadania o nazwie 

„Sobota z….Stowarzyszeniem Stal Fiction”, poświęconego larpom, grom RPG oraz warsztatom malowania 

figurek. 

Cele szczegółowe: 

- Uatrakcyjnienie wizerunku miasta poprzez organizację ciekawej imprezy kulturalnej 

-  Aktywizacja i integracja  stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką 

- Wzmocnienie sekcji sekcji gier bitewnych, działającej w ramach stowarzyszenia Stal Fiction i Salonu Gier Retro 

poprzez zakup  stołu wielofunkcyjnego 

http://www.ssf.net.pl/


- Wzmocnienie sekcji sekcji gier bitewnych oraz sekcji gier planszowych poprzez organizację warsztatów malowania 

figurek  

- Poszerzenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności członków stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką 

poprzez ofertę programu edukacyjno - animacyjnego zadania „Sobota z…Stowarzyszeniem Stal Fiction” 

- Popularyzacja fantastyki wśród mieszkańców Stalowej Woli 

- Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Stalowej Woli oraz kształtowanie nawyków świadomego 

korzystania z ofert kulturalnych 

- Wzmocnienie współpracy na linii samorządowe instytucje kultury  - organizacje pozarządowe  - aktywne grupy 

mieszkańców. 

             Grupy docelowe to: osoby ze stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką: członkowie sekcji 

planszówkowej działającej w ramach stowarzyszenia Stal Fiction, członkowie Salonu Gier Retro  (dzieci i 

młodzież w wieku 10 – 17 lat, osoby dorosłe do 48 r.ż.) oraz osoby należące do stalowowolskiego środowiska 

fanów fantastyki, lecz nie związane z żadną organizacją, bezpośrednio mieszkańcy Stalowej Woli, pośrednio 

turyści.  

              Zadanie potrwa od  1 marca 2023 r. do 15 maja 2023r. 

              W ramach zadania odbędą się następujące działania: 

- 1 marca 2023 – Siedziba stowarzyszenia STAL FICTION – Utworzenie zespołu zadania. W dniu 1 marca 2023r. 

utworzony zostanie zespół, w skład  którego wejdzie koordynator – osoba pełniąca merytoryczny nadzór nad 

działaniami, członkowie Stowarzyszenia STAL FICTION, członkowie sekcji planszówkowej działającej w ramach 

stowarzyszenia Stal Fiction, członkowie Salonu Gier Retro, członkowie sekcji gier RPG.  Nastąpi podział ról i 

odpowiedzialności oraz merytoryczne wprowadzenie w tok zadania. 

- 2 marca – 7 kwietnia 2023 - Siedziba stowarzyszenia STAL FICTION  - Spotkania organizacyjne. W dniach: 

02.03.2023, 31.03.2023, 28.04.2023, 11.05.2023 odbędą się spotkania organizacyjne, wzmacniające, 

aktywizujące i integrujące grupę. Miejscem spotkań będzie aula przy ul. Popiełuszki  4. 

- 2 marca – 13 maja 2023 - Promocja zadania. W okresie od 2 marca do 13 maja 2023r. nastąpi promocja 

zadania. Promocja zadania odbędzie się poprzez druk plakatów – 100 szt. w formacie A3. Wywieszony zostanie 

baner w formacie 1m x 4m. Opublikowane zostaną także informacje na stronie internetowej www.ssf.net.pl, na 

fanpage na faceboooku (www.facebook.com/stalowafantastyka) oraz na fanpage Stowarzyszenia STAL FICTION 

na facebooku, w grupach zrzeszających fanów fantastyki na facebooku, na fanpage Salonu Gier Retro, na 

portalach informacyjnych i kulturalnych w regionie; w lokalnych mediach. Każde działanie będzie odpowiednio 

promowane. 

http://www.ssf.net.pl/


- 2 marca – 10 marca 2023 – Opracowanie min. 2 larpów przez członków stowarzyszenia Stal Fiction oraz 

wolontariuszy. 

-  2 marca – 14 kwietnia 2023 – Opracowanie min. 2 sesji RPG przez członów sekcji gier RPG działających w 

ramach stowarzyszenia Stal Fiction. 

2 marca -  12 maja 2023 – Opracowanie warsztatów malowania figurek przez członka sekcji gier planszowych. 

- 11 marca 2023 – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli – 

Larpy. W celu wzmocnienia stowarzyszenia Stal Fiction poprzez nabór nowych członków oraz zwiększenia 

wiedzy i umiejętności członków towarzyszenia, a także w celu spopularyzowania larpów wśród mieszkańców 

Stalowej Woli i aktywacji oraz integracji stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką w dniu 11 marca 

2023 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida (SLO jako partner projektu 

użyczy bezpłatnie pomieszczeń na potrzeby wydarzenia) odbędą się min. 2 larpy, prowadzone 

wolontarystycznie przez członków stowarzyszenia Stal Fiction i wolontariuszy.  LARP (ang. live action role-

playing) – jest to aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają 

opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. Akcja larpa może być osadzona zarówno w 

świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym.  

- 15 kwietnia 2023 – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli  

– sesje RPG.  W celu wzmocnienia sekcji gier RPG działającej w ramach stowarzyszenia Stal Fiction poprzez 

nabór nowych członków oraz zwiększenia wiedzy i umiejętności członków grupy, a także w celu 

spopularyzowania gier RPG wśród mieszkańców Stalowej Woli i aktywacji oraz integracji stalowowolskiego 

środowiska związanego z fantastyką w dniu 15 kwietnia 2023 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. 

Cypriana Kamila Norwida (SLO jako partner projektu użyczy bezpłatnie pomieszczeń na potrzeby wydarzenia) 

odbędą się min. 2 sesje RPG, prowadzone wolontarystycznie przez członków sekcji gier RPG działającej w 

ramach stowarzyszenia Stal Fiction. RPG, z ang. role-playing game, nieraz zwana grą wyobraźni – gra towarzyska 

oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka 

toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem na ogół jest 

rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie określonych lub indywidualnych 

celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry. Klasyczną grę fabularną można 

porównać do teatru improwizacji, w którym osoba prowadząca (zwana mistrzem gry) odgrywa rolę autora 

scenariusza, reżysera, narratora i zazwyczaj aktora ról postaci drugoplanowych. Natomiast gracze, czyli osoby 

biorące udział w grze, są aktorami pierwszoplanowymi, nieznającymi wszakże scenariusza i zmuszonymi 

improwizować oraz reagować na sytuacje, jakie stawia przed nimi mistrz gry. Jeżeli graczy jest wielu, mogą 

dobierać się w drużyny. Natomiast jeżeli w rozgrywce bierze udział wyłącznie jeden gracz, mistrz gry organizuje 

tzw. solówkę.  



Cała rozgrywka toczy się w ramach spotkań – sesji – odbywających się w odpowiednich pomieszczeniach. 

Rozgrywka jest konstruowana prawie wyłącznie w oparciu o słowne opisy, czasem wspomagane muzyką lub 

taktyczną planszą. Mistrz gry opisuje graczom ich otoczenie i akcje wykonywane przez bohaterów niezależnych, 

gracze natomiast opisują czynności wykonywane przez ich postaci. Do zadań mistrza gry należy również decyzja, 

które akcje podejmowane przez graczy osiągną zamierzone efekty, a które nie. Stopień dozwolonej identyfikacji 

między graczami a odgrywanymi przez nich postaciami – wypowiadanie się w pierwszej osobie, wykorzystanie 

rekwizytów, kontakt fizyczny z pozostałymi graczami – jest kwestią umowną i zależy wyłącznie od stopnia 

immersji (zanurzenia) graczy w opisywany świat gry.  

- 13 maja 2023 – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli -  

Warsztaty malowania figurek. W celu wzmocnienia sekcji gier bitewnych oraz sekcji gier planszowych 

działającej w ramach stowarzyszenia Stal Fiction poprzez nabór nowych członków oraz zwiększenia wiedzy i 

umiejętności członków grupy, a także w celu spopularyzowania gier bitewnych i gier planszowych wśród 

mieszkańców Stalowej Woli i aktywacji oraz integracji stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką w 

dniu 13 maja 2023 w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida (SLO jako 

partner projektu użyczy bezpłatnie pomieszczeń na potrzeby wydarzenia) odbędą się warsztaty malowania 

figurek, prowadzone wolontarystycznie przez członka sekcji gier planszowych.  

-  5 marca – 10 maja 2023 – Zakup elementów wyposażenia zabytkowych komputerów. W okresie od 5 marca 

do 10 maja 2023r. zakupione zostaną element wyposażenia zabytkowych komputerów dla Salonu Gier Retro, w 

celu wzmocnienia grupy, zwiększenia jej atrakcyjności dla stalowowolan, umożliwienia działań edukacyjnych 

wśród dzieci i młodzieży (dowód zakupu: faktura). 

- 5 marca – 10 maja 2023 – Zakup stołu wielofunkcyjnego dla sekcji gier bitewnych oraz Salonu Gier Retro. W 

okresie od 5 marca do 10 maja 2023r. zakupiony zostanie  stół wielofunkcyjny dla sekcji gier bitewnych oraz dla 

Salonu Gier Retro, w celu wzmocnienia tych grup, możliwości rozszerzenia ich działań, zwiększenia ich 

atrakcyjności dla stalowowolan, umożliwienia działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży (dowód zakupu: 

faktura). 

- 15 maja 2023 – Siedziba stowarzyszenia STAL FICTION – Spotkanie ewaluacyjne. W dniu 15 maja 2023r. 

odbędzie się spotkanie ewaluacyjne z udziałem koordynatora, członków Stowarzyszenia STAL FICTION oraz 

przedstawicieli sekcji planszówkowej, sekcji gier RPG, sekcji gier bitewnych i Salonu Gier Retro w celu podsumowania 

realizacji zadania. Spisanie rekomendacji i wniosków dotyczących realizowanego zadania. Stworzenie raportów 

merytorycznych i finansowych z realizacji zadania. 

         Rezultaty powyższych działań to: rozbudzenie i rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych, kulturowych i 

artystycznych oraz uatrakcyjnienie życia kulturalnego Stalowej Woli, wzmocnienie wizerunku miasta oraz 

potencjału turystycznego Stalowej Woli, spopularyzowanie  fantastyki wśród mieszkańców Stalowej Woli, 



wzmocnienie, aktywacja i integracja  stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką, zwiększenie wiedzy 

i umiejętności  stalowowolskiego środowiska związanego z fantastyką. 

_____________________________ 

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 

Nabycie umiejętności malowania 

figurek przez około 15 osób 

15 osób Listy obecności  

zwiększenie wiedzy i umiejętności u 
około 30 osób, uczestników larpów 
oraz sesji RPG, w zakresie: 
kreatywne myślenie, umiejętności 
komunikacyjne i negocjacyjne, 
zwiększenie pewności siebie, nauka 
empatii i radzenia sobie w 
stresujących sytuacjach, wzrost 
inteligencji emocjonalnej  

30 osób Listy obecności  

wzmocnienie, aktywizacja i 
integracja stalowowolskiego 
środowiska związanego z fantastyką 
poprzez zaangażowanie w działania 
ukierunkowane na przygotowanie 
programu zadania, oraz  udział w 
programie zadania 

15 osób Listy obecności  

wzmocnienie potencjału i 
oddziaływania Salonu Gier Retro 
poprzez zakup elementów 
wyposażenia zabytkowego sprzętu 
komputerowego 

1 komplet faktura  

wzmocnienie potencjału i 
oddziaływania sekcji gier bitewnych 
działającej w ramach stowarzyszenia 
STAL FICTION oraz Salonu Gier Retro 
poprzez zakup stołu 
wielofunkcyjnego 

1 szt faktura  

powstanie fotorelacji z realizacji 
zadania 

1 plik ze zdjęciami Umieszczenie pliku ze zdjęciami na stronie 
stowarzyszenia na facebooku, a także na 
fanpage Salonu Gier Retro oraz na fanpage 
Stalowowolskich Spotkań z Fantastyką 
(facebook) 

 

 

 5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania  

    Członkowie Stowarzyszenia STAL FICTION dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji 

dużych wydarzeń kulturalnych. 

Magdalena Głowacka - Kolańska: 

 I Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – pomysłodawca i współpraca przy realizacji wydarzenia 

 II Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – współpraca przy realizacji wydarzenia 

III Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – współpraca przy realizacji wydarzenia 



IV Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – koordynacja i realizacja wydarzenia 

V Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – koordynacja i realizacja wydarzenia 

VI  Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – koordynacja i realizacja wydarzenia 

I Stalowowolski Festiwal Tańca Orientalnego „Odcienie Orientu” - pomysłodawca, współorganizacja, 

koordynacja, realizacja wydarzenia 

II Stalowowolski Festiwal Tańca Orientalnego „Odcienie Orientu” - współorganizacja, koordynacja i realizacja 

wydarzenia 

III Stalowowolski Festiwal Tańca Orientalnego „Odcienie Orientu” - współorganizacja, koordynacja i realizacja 

wydarzenia 

IV Stalowowolski Festiwal Tańca Orientalnego „Odcienie Orientu” - współorganizacja, koordynacja i realizacja 

wydarzenia 

I Targ Śniadaniowy – współpraca przy organizacji i realizacji wydarzenia 

II Targ Śniadaniowy – współorganizacja i realizacja wydarzenia 

Fantastyczne Nudoodstraszacze – koordynacja i realizacja wydarzenia 

Stalowowolskie Larpo – Granie – koordynacja i realizacja wydarzenia 

Granie na serio – koordynacja i realizacja wydarzenia 

Piotr Kolański: 

III Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – współpraca przy realizacji wydarzenia 

IV Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

V Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

VI  Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

Fantastyczne Nudoodstraszacze –  organizacja i realizacja wydarzenia 

Stalowowolskie  Larpo – Granie – organizacja i realizacja wydarzenia 

Granie na serio – organizacja i realizacja wydarzenia 

Hubert Celuch: 

 I Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką –  współpraca przy realizacji wydarzenia 



 II Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – współpraca przy realizacji wydarzenia 

III Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – współpraca przy realizacji wydarzenia 

IV Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

V Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

VI  Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką – organizacja i realizacja wydarzenia 

Fantastyczne Nudoodstraszacze –  organizacja i realizacja wydarzenia 

Stalowowolskie Larpo – Granie – organizacja i realizacja wydarzenia 

Granie na serio – organizacja i realizacja wydarzenia 

Członkowie stowarzyszenia Stal Fiction w ramach projektu przygotują larpy oraz zajmą się koordynacją 

i realizacją działań projektowych. W projekt zaangażuje się 5 osób. 

Członkowie sekcji planszówkowej, sekcji gier RPG oraz Salonu Gier Retro również dysponują dużym 

doświadczeniem w organizacji dużych wydarzeń kulturalnych: 

Sekcja planszówkowa. 

Sekcja planszówkowa powstała po pierwszej edycji Stalowowolskich Spotkań z Fantastyką. Członkowie grupy 

udzielają się społecznie, dwa razy w tygodniu organizując spotkania planszówkowe oraz prowadząc pokazy 

gier podczas imprez organizowanych w mieście (Dni Stalowej Woli, obchody Dnia Dziecka, Piknik Kapucyński, 

Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką). Podczas realizacji projektu członek sekcji przygotuje i poprowadzi 

warsztaty malowania figurek. W projekt zaangażuje się 1 osoba. 

Salon Gier Retro. 

Salon Gier Retro, zajmujący się historią gier komputerowych, powstał po drugiej edycji 

Stalowowolskich Spotkań z Fantastyką. Członkowie grupy udzielają się społecznie podczas imprez 

organizowanych w mieście (Dni Stalowej Woli,  Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką). Członkowie 

grupy w ramach projektu przygotują i poprowadzą promocję wydarzenia na facebooku oraz na stronie 

internetowej oraz przygotują pomieszczenia na potrzeby działań projektowych. W projekt zaangażuje 

się 4 osoby. 

Sekcja gier RPG. 

Członkowie grupy udzielają się społecznie,  prowadząc sesje RPG dwa razy w tygodniu oraz podczas 

imprez organizowanych przez stowarzyszenie Stal Fiction (m.in. Stalowe Granie, Stalowowolskie 



Spotkania z Fantastyką).   Członkowie grupy w ramach projektu przygotują i poprowadzą sesje RPG. 

W projekt zaangażuje się 5 osób. 

Zasoby: 

- Sekcja planszówkowa: udostępnienie drukarki 3D na potrzeby zadania, 

-Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli: 

udostępnienie pomieszczeń na potrzeby zadania. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Promocja zadania 500,00 500,00 500,00 

2. Zakup stołu wielofunkcyjnego 1500,00 1500,00  

3. 
Zakup elementów wyposażenia 
zabytkowych komputerów 

1000,00 1000,00  

4. 
Zakup materiałów na warsztaty 
malowania figurek 

600,00 600,00  

5. 
Przygotowanie dekoracji i kostiumów na 

min. 2 larpy 

2000,00 2000,00  

6. Opracowanie min. 2 larpów 4800,00  4800,00 

7. Opracowanie min. 2 sesji RPG 2400,00  2400,00 

8. Warsztaty malowania figurek 600,00  600,00 
9. Stworzenie fotorelacji z zadania 500,00  500,00 

10. Obsługa księgowa zadania 510,00 510,00   

11. Koordynacja zadania 1050,00  1050,00  

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 15960,00 6110,00 9850,00  

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na  

ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

.............................................................................. 

 

Data ..................13.01.2023..................................... 
.............................................................................. 

............................................................................ 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

  

 



 


