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PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Działając w imieniu TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 84, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121166, posiadającą NIP:
5211004948, REGON: 010765516; kapitał zakładowy 210.000,00 PLN
zwana dalej „TMS”
niniejszym ustanawiam:
Panią Ewę Golat
Panią Małgorzatę Karbownik
Panią Agnieszkę Perzynę
Panią Annę Groszek
pełnomocnikami TMS i udzielam każdej z tych osób pełnomocnictwa do samodzielnego
reprezentowania TMS Sp. z o.o. we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych jak również we
wszelkich postępowaniach przetargowych, ofertowych, które nie są objęte przepisami tej ustawy (dalej
jako „Postępowania” lub „Postępowanie”),
Pełnomocnik jest w szczególności uprawniony do:
•
•
•

•
•

podpisania i składnia w imieniu TMS ofert i wszelkich dokumentów dotyczących Postępowania
wraz z załącznikami,
podpisania i składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
składania w toku Postępowań wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych
przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z tym Postępowaniem, w tym
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (lub innych dokumentach mających
zastosowanie do Postępowań) mających zastosowanie do Postępowania, w tym do
poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem,
prowadzenia korespondencji w toczących się Postępowaniach,
reprezentowania TMS przed wszystkimi organami administracyjnymi i sądami, w tym w
szczególności przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, Krajową Izbą Odwoławczą, sądem
okręgowym właściwym w związku z toczącym się Postępowaniem, a w szczególności do
wnoszenia w imieniu i na rzecz TMS odwołań do Prezesa KIO w Warszawie, a także wszelkich
innych pism, składania w imieniu TMS oświadczeń o przystąpieniu do postępowań
odwoławczych, zgłaszania w imieniu TMS opozycji przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy
do postępowania odwoławczego, wniesienia w imieniu TMS sprzeciwu wobec uwzględnienia w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, wnoszenia skarg do właściwego sądu
okręgowego na orzeczenia KIO, zgłaszania interwencji ubocznej, jak również do reprezentacji
TMS w ramach zawartych umów konsorcjum na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą
Odwoławczą i właściwym sądem okręgowym,

•
•
•
•

zawarcia w imieniu TMS z jakimkolwiek podmiotem trzecim umowy konsorcjum, której
przedmiotem będzie wspólne złożenie oferty, wspólny udział w Postępowaniach i wspólne
wykonanie zamówienia publicznego na warunkach według uznania pełnomocnika,
w przypadku zawarcia umowy konsorcjum o której mowa powyżej pełnomocnik jest
upoważniony do udzielenia konsorcjantowi pełnomocnictwa zgodnie ze swoim zakresem
umocowania,
podpisania umowy,
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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