AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNICTWO NR 02/04/2021
Na podstawie niniejszego dokumentu Spółka:
GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Józefa Cygana 2, wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856572, NIP 7470504960, REGON 5309310760, udziela:

Pani Barbarze Urban
Posiadającej numer PESEL: 75112415341
pełnomocnictwa do:
reprezentowania w/w mocodawcy występującego samodzielnie lub w konsorcjum z innymi podmiotami (niezależnie
od tego, kto jest pozostałym członkiem konsorcjum) w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i
niepublicznych, w tym zwłaszcza do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

podpisywania i
składania
wniosków o
dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu
(wraz z załącznikami),
podpisywania i składania ofert (wraz z załącznikami) oraz ofert dodatkowych – bez limitów kwotowych;
podpisywania wszelkich dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
prowadzenia negocjacji, licytacji oraz aukcji elektronicznych,
potwierdzania „za zgodność z oryginałem” wszelkich dokumentów oraz składania wszystkich oświadczeń
woli i wiedzy, wymaganych przez Zamawiających/Klientów,
podpisywania i składania wniosków, oświadczeń o potwierdzeniu zainteresowania, wyjaśnień oraz
wszelkich informacji i dokumentów wymaganych w postępowaniach o zamówienie publiczne
i
niepubliczne,
poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
podpisywania i składania zapytań oraz wyjaśnień (w tym wniosków w trybie art. 38 i wyjaśnień
w
trybie art. 87 i art. 90 publicznych ustawy Prawo zamówień),
podpisywania i składania propozycji, sprzeciwu, odwołań, skarg i przystąpień w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych,
reprezentowania w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo obowiązuje od 23.04.2021r.
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