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Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 57, 01625 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316525, jako członek
Zarządu niniejszym ustanawiam
Panią Anetę Osicę
Legitymującą się dowodem osobistym serii CBL numer 487450
pełnomocnikiem reprezentowanej przeze mnie Spółki jako Wykonawcy w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego – Muzeum – Zamek w
Łańcucie pn. „Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie”, nr postępowania
S.203.2.2020. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu we wszystkich czynnościach na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniu
odwoławczym, w szczególności do wnoszenia w imieniu Wykonawcy środków ochrony prawnej w
ramach procedury określonej ustawą Prawo Zamówień Publicznych, do reprezentowania Wykonawcy
przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądem powszechnym, do
wnoszenia odwołań i innych środków zaskarżenia ze skargą do sądu włącznie, przystępowania do
toczących się postępowań odwoławczych, składania pism i oświadczeń w toku postępowania
odwoławczego, składania opozycji, sprzeciwów, cofnięcia odwołań, cofnięcia części zarzutów odwołań,
podpisywania (także w formie elektronicznej) wszystkich ww. dokumentów, poświadczania
dokumentów za zgodność z oryginałem (także w formie elektronicznej), reprezentowania na
posiedzeniu oraz rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz wszystkich wyraźnie
niewymienionych czynności potrzebnych do realizacji celu pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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