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                                                                                               Staszów, dnia 27 lipca 2020 r.

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Staszowie
ul. Szkolna 4
28-200 Staszów

  

Zapytanie cenowe - Rozeznanie rynku podczas udzielania
zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

ZAMAWIAJĄCY :  
POWIAT STASZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów
tel. 15 864 30 58, e-mail: pcpr@staszowski.eu

I.  
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na dostawę
środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn.:  „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” zgodnie z  art. 6 ust.1 ustawy z dnia
2  marca  2020  roku  (Dz.  U.  2020  poz.  374  z  późniejszymi  zmianami)  o  szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz  Wytycznych w
zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata
2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.

 (nazwa zamówienia)

            

Rodzaj zamówienia: dostawa
Kod  zamówienia  CPV:  33000000-0  Urządzenia  medyczne,  farmaceutyki  i  produkty  do
pielęgnacji ciała.
                                                 (usługa/dostawa/robota budowlana)          

  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zachowaniem  zasady  przejrzystości  i  uczciwej
konkurencji,  przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w
zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 
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I.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   (ew.   istotne  postanowienia  umowy,  zasady
realizacji zamówienia, /projekt umowy/ itp.)

1. Zamówienie  w ramach projektu pn.:  „Wsparcie dzieci  umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”polegające na dostawie środków ochrony
indywidualnej:
w następującym zakresie:

a) Płyn do dezynfekcji rąk (substancja czynna alkohol 70%) 109 litrów
b) Rękawiczki ochronne nitrylowe 4 175 par/ 8 350 szt.
c) Maseczki chirurgiczne 1 670 szt.

Płyn/żel do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania (bez konieczności spłukiwania) 
o  działaniu  wirusobójczym,  bakteriobójczym,  grzybobójczym.  Stosowany  w  obszarach  
i  sytuacjach  wymagających  przestrzegania  wysokiego  poziomu  higieny,  o  minimalnej
zwartości substancji czynnej (alkoholu - etanolu): 70 g/100g.
Produkt musi szybko odparowywać.
Produkt  musi  posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem
biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.
Pojemność opakowania: 500ml, 1000 ml, 5000 ml.

Rękawiczki ochronne nitrylowe:

Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości. 
Zgodność z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek
Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Oznakowanie znakiem CE, zgodnie
z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Znak CE, zgodnie z dyrektywą UE
89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej. 
Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.  Opakowania umożliwiające pojedyncze
wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany
pierwszy),  bez  konieczności  dotykania  opakowania  i  pozostałych  rękawic  co  pozwoli
ograniczyć skażenie do minimum. 
Opakowanie: minimum 50 szt. 
Rozmiar: M, L

Maseczki chirurgiczne:
Maseczki wykonane z trójwarstwowej włókniny, posiadające gumkę umożliwiającą założenie
maseczki na uszy. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie
maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie
umożliwiające  dopasowanie  maseczki  do  nosa  zapewniające  szczelność  przylegania,
rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5cm x 9cm.
Maseczki chirurgiczne powinny spełniać następujące wymagania:
• zgodność z normami:
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• PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -Wymagania i metody badania (lub odpowiednio
EN 14683:2005)
• deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
17  lutego  2016  r.  w  sprawie  wymagań  zasadniczych  oraz  procedur  oceny  zgodności
wyrobów medycznych (Dz. U.  2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami
dyrektywy  93/42/EWG,  albo  deklaracja  zgodności  z  wymaganiami  rozporządzenia  (UE)
2017/745
• oznakowanie znakiem CE
Rozmiar: uniwersalny

Zamawiany  asortyment  musi  spełniać  pozostałe  wymagania  w  zakresie  jakości  
i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. deklarację
zgodności  CE  i  wytyczne  Ministerstwa  Zdrowia  opublikowane  pod  adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacjedotyczace-produktow-wykorzystywanych-
podczas-zwalczania-covid-19.

Dodatkowe wymagania:
1.  Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  zawodowej
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby
Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200
Staszów.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 1 dzień roboczy
wcześniej  o  planowanym  terminie  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia.  Za  dni  robocze
ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
4.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wady i  szkody powstałe  w czasie transportu
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów.
5. Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność
oraz  wydajność.  Wykonawca  gwarantuje,  że  produkt  jest  nowy,  I  gatunku,  fabrycznie
zapakowany i wolny od wad.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na
podstawie  protokół  odbioru,  który  zostanie  sporządzony  po  sprawdzeniu  ilości  i  jakości
dostarczonego przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  
w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.
8.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  jakościowych  lub  ilościowych  dostawy  
z  zapytaniem  ofertowym  i/lub  z  ofertą  Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wymiany  wadliwego  przedmiotu  zamówienia  na  wolny  od  wad,  a  w  przypadku  braków
ilościowych  –  do  dostarczenia  różnicy  wynikającej  z  zapytania  ofertowego  i  oferty
Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
9. Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim
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informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne
do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

W załączeniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 1.
2. Wykaz asortymentu – Załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie spełnienia warunków – Załącznik nr 3.
4. Formularz oferty – Załącznik nr 4.

III. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) W sprawach prowadzonego  postępowania  kontakt   –  Joanna Mazur  lub Justyna
Wójcik,  tel.  15 866 50-70

2) Dodatkowe  wyjaśnienia  i  informacje  dotyczące  zamówienia  można  otrzymać pod
wymienionym powyżej  numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego
postępowanie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

                 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:

Nie później niż do 20 sierpnia 2020 r.

V. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
 posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy

nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają wiedzę i doświadczenie  do wykonania zamówienia,
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i  kadrowym.

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  o  którym  mowa  w  niniejszym
Zapytaniu  ofertowym  i  zobowiązuje  się  go  zrealizować  z  należytą  starannością,
najwyższymi  standardami  obowiązującymi  na  rynku  dostaw  oraz  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa co potwierdza oświadczeniem złożonym zgodnie
z załącznikiem nr 3.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a.  dane  dotyczące  Wykonawcy  (pełna  nazwa firmy,  adres,  NIP,  REGON,  telefon,  adres
poczty elektronicznej);
b. wypełniony załącznik (formularz ofertowy) do niniejszego zapytania.
2.  Wykonawca  przygotowując  ofertę  zobowiązany  jest  sporządzić  ją  w  formie
pisemnej, w języku polskim zgodnie z Załącznikiem Nr 4 - Formularz oferty 
      …………………………………………………
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      (np. Formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki  udziału w postępowaniu
wg   
       załączonych  wzorów)
       Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji  Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania  niniejszej  czynności  prawnej  udzielone  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do
reprezentacji podmiotu.
5. Zaleca  się  ponumerowanie  stron  oferty  w  sposób  uniemożliwiający  przypadkowe

zdekompletowanie.
6. Wszelkie  miejsca  w  ofercie,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki  lub  zmiany

wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Do oferty  trzeba  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  szczegółowych

wymagań oferowanego asortymenty, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
niniejszego zapytania.

9. Zamawiający  w toku  badania  i  oceny  ofert  może  wezwać  Wykonawców do  złożenia
wyjaśnień  dotyczących  oferty,  a  w  przypadku  niekompletności  oferty  w  zakresie
wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

10. Zamawiający poprawi  w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2020r. do godziny 1100: Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. 

2) Oferta  powinna  być  sporządzona  z  uwzględnieniem  wszelkich  wymagań
Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.

3) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia
04.08  .2019 r. do godz.   11  :00.   z dopiskiem:  

Kopertę należy zaadresować w następujący sposób: 
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Nazwa Wykonawcy 
Adres Telefon 

                                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie     

  w Staszowie
                                                                                                  ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów

 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
-OFERTA COVID-19

nie otwierać do 04.08.2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2020r. o godz. 1130. 

VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

       Cena 100%.
2. Ocena ofert dokonana będzie wg następującego wzoru:

Cena =

Najniższa cena/koszt brutto oferty spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu

x 100%

Cena/koszt brutto oferty ocenianej

3. Obliczenia  punktacji,  zgodnie  z  wyżej  wskazanym  kryterium,  zostaną  dokonane  dla
poszczególnych pozycji asortymentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny
ofert,  zamawiający spośród tych ofert  wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca  nazwę,  siedzibę  i  adres
Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.staszowski.eu w terminie 7 dni od  dokonanego wyboru.  (dot. zapytań cenowych
zamieszczanych na stronie internetowej).
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X.  INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY
      Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie  
      wykonawcy, którego oferta zastała wybrana.

XI. EW. DODATKOWE INFORMACJE

Nadmieniamy, iż  zapytanie ma charakter informacyjny i  nie  jest wiążące dla żadnej
ze     stron.  

Anna Ogórek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Staszowie
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KLAUZULA INFORMACYJNA
do udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L.
2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Staszowie  z siedzibą  mieszczącą  się  pod  adresem:  28-200  Staszów,  ul.  Szkolna  4,  tel./fax:
15 864 30 58 – reprezentowane przez Dyrektora, zwanego dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się
pod  adresem  e-mali:  inspektor@cbi24.pl  lub  pisemnie,  kierując  korespondencję  pod  adres
siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.

4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako
niezbędne  do wykonania  umowy,  której  jest  Pani/Pan  stroną  lub  do  podjęcia  działań
na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego na  Administratorze  na  mocy
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być: 
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem,

przetwarzają w jego imieniu dane osobowe, jako podmioty przetwarzające. 
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu

określonego w ust. 3, jak również przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.),
akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W związku  z  przetwarzaniem przez  Administratora  Pani/Pana  danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
1)  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do  otrzymania  kopii  danych

podlegających przetwarzaniu; 
2) prawo  żądania  sprostowania  danych  osobowych  które  są  nieprawidłowe,  a  także  prawo

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych1;
3) prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w  następujących

przypadkach:

1 Realizacja  prawa  do  sprostowania  nie  może:  1)  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  ani  zmianą
postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  przepisami  prawa;  2)  naruszać  integralności  protokołu
zamówienia publicznego i jego załączników. 
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a) gdy  kwestionuje  Pani/Pan  prawidłowość  danych  osobowych  –  na  okres  pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) jeżeli  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/
Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –
do  czasu  stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  Administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje

Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e)

RODO  –  prawo  to  nie  ma  zastosowania  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celu
wskazanym w ust. 3;

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy.  Niepodanie
danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia. 

12. Nie  podlega  Pani/Pan  decyzjom,  które  opierają  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Załącznik nr 1 
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           …………………………………………
…
  Miejscowość i data

.........................................................
Pieczęć adresowa

...................................................
NIP / Regon

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia nie jestem powiązany z Zamawiającym – PCPR
Staszów  osobowo  lub  kapitałowo  w rozumieniu  zapisów  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowania
wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
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:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub   w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami:

        Panią Anną Ogórek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

……………………………………………………………………………
podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu oferenta
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