
 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Zabrze, dnia 28.02.2020 r. 

Nr sprawy: ZP/04/MGW/2020 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.  

„Kontrole i badania: elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w 

szybie „Wilhelmina”, w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 

320 m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu  i  rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  w okresie od dnia podpisania umowy do 

31 marca 2021 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z 23. 11. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).” 

ZP/04/MGW/2020 

         Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie 

         Otwarcie ofert w dniu – 28.02.2020 r. o godzinie 10:30. 
          
     Część 1. –   Kontrole i badania obejmują: maszyny wyciągowe, zawieszenia naczyń wyciągowych  i lin wyciągowych, naczynia wyciągowe.   

 

 

 

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 35 817,52 zł brutto 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena oferty w zł. Termin realizacji zleceń 
szczegółowych 

Termin wykonania Warunki 
płatności 

Uwagi 

1.  Ośrodek Pomiarów i 
Automatyki S.A 

ul. Hagera 14 a 
41 – 800 Zabrze 
Centrum Badań i 
Dozoru Górnictwa 
Podziemnego Sp. z o.o. 

ul. Lędzińska 8 
43 – 143 Lędziny 

 

Oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za 

cenę, w wysokości: 

Cena brutto 35 817,53 PLN 

Cena netto 29 119,94 PLN 

VAT 6 697,59 PLN, tj.23 % 

 

Termin realizacji zleceń 

szczegółowych wynosi  

1 dzień 

 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Zgodnie  

z warunkami 

podanymi we wzorze 

umowy 

 

Wpłynęła 

28.02.2020 r.,  

     godz. 08:58 



 
 

   Część 2.  -   Kontrole i badania obejmują: liny wyciągowe, wieże szybowe, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia transportowe specjalne – kolejki         
podwieszane produkcji Becker Warkop  i urządzenia dźwignicowe GEDA SH 200  i GS-2. 

 
 
Część 3.   -  Badania i legalizacje:  aparatury i zabezpieczeń elektroenergetycznych SN zabudowanych w urządzeniach  i instalacjach eksploatowanych  

przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, aparatury i zabezpieczeń elektroenergetycznych nN, zabudowanych w urządzeniach  i 
instalacjach eksploatowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych,lokalizacja i 
usuwanie uszkodzeń elektroenergetycznych linii kablowych. 

 

 

 

 

 

 

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 141 305,05 zł brutto 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena oferty w zł. Termin realizacji 
zleceń szczegółowych 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

Uwagi 

1.  Ośrodek Pomiarów i 
Automatyki S.A 

ul. Hagera 14 a 
41 – 800 Zabrze 
Centrum Badań i Dozoru 
Górnictwa Podziemnego 
Sp. z o.o. 

ul. Lędzińska 8 
43 – 143 Lędziny 
Rudpol – OPA 

ul. Szyb Walenty 50 
41 – 701 Ruda Śląska 

Oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę, w 

wysokości: 

Cena brutto  141 077,75 PLN 

Cena netto  114 697,36 PLN 

VAT 26 380,39 PLN, tj.23 % 

 

Termin realizacji zleceń 

szczegółowych wynosi  

1 dzień 

 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Zgodnie  

z warunkami 

podanymi we wzorze 

umowy 

 

Wpłynęła 

28.02.2020 r.,  

     godz. 08:58 

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 60 040,38 zł brutto 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena oferty w zł. Termin realizacji 
zleceń szczegółowych 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

Uwagi 

1.  Ośrodek Pomiarów i 
Automatyki S.A 

ul. Hagera 14 a 
41 – 800 Zabrze 
Rudpol – OPA 

ul. Szyb Walenty 50 
41 – 701 Ruda Śląska 

Oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę, w 

wysokości: 

Cena brutto  53 606,34 PLN 

Cena netto  43 582,39 PLN 

VAT 10 023,95 PLN, tj.23 % 

 

Termin realizacji zleceń 

szczegółowych wynosi  

1 dzień 

 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Zgodnie  

z warunkami 

podanymi we wzorze 

umowy 

 

Wpłynęła 

28.02.2020 r.,  

     godz. 08:58 



 
 

 

UWAGA 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 

lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.      

 

 

 

                   MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  
                                                                                                                                                  W ZABRZU 
                                                                                                                              DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH 
                                                                                                                                                   Leszek Żurek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Załącznik - OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo



 
 

 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić. 

 

OŚWIADCZENIE 
 o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo 

 

 
Nazwa zamówienia 
 

Kontrole i badania : elementów górniczych wyciągów szybowych szybów 
„Kolejowy”, „Guido”  i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w 
szybie „Wilhelmina”, w diagonali  transportowej z powierzchni w rejonie szybu 
„Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 
m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu i  rozdzielń 
elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  w okresie od dnia podpisania umowy 
do 31 marca 2021 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra 
Energii z 23. 11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1118).’’ 
Część 1. –   Kontrole i badania obejmują: maszyny wyciągowe, zawieszenia   
naczyń wyciągowych  i lin wyciągowych, naczynia wyciągowe.   

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Adres Wykonawcy 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., 369.), z żadnym  
z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. 

Albo* 
2. Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (. Dz. U. z 2019 r., 369) z następującymi  wykonawcami 
składający oferty w niniejszym postępowaniu:…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu.…………………..…………………………………………………… 

            ..…..………………………………………………………………………………………………………………….     
 

          …..………………dnia, ……………               ……………………………..………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  
 
UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów  Dz. U. z 2019 r., 369 (.), zwanej dalej „uokik”: 
1. grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego   przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; 
2. przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik)  – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa  

przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 
wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze 
działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

3. przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie 
tworzą w szczególności: 

a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 

d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 

przedsiębiorcę. 

………………dnia, ……………   ……………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  



 
 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić. 

 

OŚWIADCZENIE 
 o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo 

 

 
Nazwa zamówienia 
 

Kontrole i badania : elementów górniczych wyciągów szybowych szybów 
„Kolejowy”, „Guido”  i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w 
szybie „Wilhelmina”, w diagonali  transportowej z powierzchni w rejonie szybu 
„Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 
m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, zabezpieczeń osprzętu i  rozdzielń 
elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  w okresie od dnia podpisania umowy 
do 31 marca 2021 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra 
Energii z 23. 11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1118).’’ 
Część 2.  -   Kontrole i badania obejmują: liny wyciągowe, wieże szybowe, 
urządzenia ciśnieniowe, urządzenia transportowe specjalne – kolejki    
podwieszane produkcji Becker Warkop  i urządzenia dźwignicowe GEDA SH 200  
i GS-2. 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Adres Wykonawcy 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów  Dz. U. z 2019 r., 369 (.), z żadnym  
z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. 

Albo* 
2. Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., 369.) z następującymi  wykonawcami 
składający oferty w niniejszym postępowaniu:…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu.…………………..…………………………………………………… 

            ..…..………………………………………………………………………………………………………………….     
 

          …..………………dnia, ……………               ……………………………..………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  
 
UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., 369.), zwanej dalej „uokik”: 
3. grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego   przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; 
4. przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik)  – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje 

zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 
wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła 
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

5. przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie 
tworzą w szczególności: 

e. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

f. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

g. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 

h. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

i. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
j. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 

przedsiębiorcę. 

………………dnia, ……………   ……………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  



 
 

 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo 

 

 
Nazwa zamówienia 
 

 Kontrole i badania : elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, 

„Guido”  i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w szybie „Wilhelmina”, w 
diagonali  transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  i na poziomie 320 m w ZKWK  „Guido” , urządzeń, 
zabezpieczeń osprzętu i  rozdzielń elektrycznych, na terenie ZKWK „Guido”  w okresie od 
dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z 23. 11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1118).’’ 
Część 3.   -  Badania i legalizacje:  aparatury i zabezpieczeń elektroenergetycznych SN 
zabudowanych w urządzeniach  i instalacjach eksploatowanych  przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, aparatury i zabezpieczeń elektroenergetycznych nN, zabudowanych w 
urządzeniach  i instalacjach eksploatowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w 
Zabrzu, sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych,lokalizacja i usuwanie uszkodzeń 
elektroenergetycznych linii kablowych. 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

Adres Wykonawcy 
 

 

Oświadczam, że: 
1. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., 369 z żadnym  
z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. 

Albo* 
2. Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r., 369.) z następującymi  wykonawcami składający oferty w 
niniejszym postępowaniu:…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
niniejszym postępowaniu.…………………..…………………………………………………… 

 
          …..………………dnia, ……………               ……………………………..………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  
 
UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 369.), zwanej dalej „uokik”: 
3. grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego   przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; 
4. przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik)  – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także: 
a)   osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje  

zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

  b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach 
wykonywania takiego zawodu, 

  c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła  
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

  d)   związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz  
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

5. przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie 
tworzą w szczególności: 

a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), 

d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 

przedsiębiorcę. 

………………dnia, ……………   ……………………………………… 
      data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy  
 


