
 
 

                                               ROZDZIAŁ I 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 
 
 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup paliwa do autobusów szkolnych. 
 
numer sprawy ZS-R-22/221/1/11 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim 
87-220 Radzyń Chełmiński 
Ul. Sady 14 
Tel,Fax. (56) 6886167 
Nip 876-241-78-66 
adres strony internetowej:http://bip.radzynchelminski.pl/link zamówienia publiczne  
 
Postępowanie przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w 
znowelizowanej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
 
                                            PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
 

Rozdział I/1 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup na stacji paliw oleju napędowego tankowanego 
bezpośrednio do zbiorników autobusów szkolnych w  roku 2012w ilości około 24000 
litrów. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.  
 
Rozdział I/2. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Rozdział I/3. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

Rozdział I/4. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 



Rozdział I/5. 
 
Termin wykonania zamówienia od 02.01.2012r. sukcesywnie w okresie do 31.12.2012 . 
 
Rozdział I/6. 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający 
wymogi art.22 oraz niewykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy 
PZP oraz spełniający pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji. 
2.Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz Ustawy PZP. 
3.Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie 
objętym zamówieniem. 
4.Dostawca musi posiadać  stację  na terenie gminy Radzyń Chełmiński. 
5.Dostawy produktów będą się odbywać poprzez tankowanie pojazdów zamawiającego 
na  stacji paliw w Radzyniu Chełmińskim.  
6. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen 
obowiązujących w  dniu tankowania na stacji, na której zostało pobrane paliwo. 
7. Ceny wymienione w pkt.6, pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu, 
będą podstawą do obciążenia zamawiającego za pobrane produkty. 
 
Rozdział I/7. 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych ustawą 
oraz określonych przez zamawiającego: 
 
1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Warunek aktualności spełniać będzie 
również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ 
wydający w wymaganym terminie. 
3. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w ramach 
umowy spółki cywilnej. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących 
wspólnie. Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 
4.Oświadczenie zawierające informacje określone w art.22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 



do SIWZ. 
5.Oświadczenie o nie wykluczeniu z udziału w przetargu na podstawie art.24 PZP. 
6.Koncesja wymagana na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem. 
7.Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione 
nie krócej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty. 
8.Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczeniu należnych podatków 
wystawione nie krócej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty. 
 
Rozdział I/8. 
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą pisemnie. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 
telefaksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Wykonawca może zwrócić 
się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli  odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy 
Prawo Zamówień  Publicznych, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający 
zamieści również na stronie internetowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku badania i oceny 
ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty. Informacje dotyczące kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, odczytywane bezpośrednio przed otwarciem ofert oraz 
informacje podane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
Rozdział I/9. 
 
Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: 
Pan Roman Erdmański tel. (56) 6886 167 w.36 w godz.800 do 1500. 
 
Rozdział I/10. 
Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział I/11. 
Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 
 



Rozdział I/12. 
 
Opis sposobu przygotowywania ofert: 
 
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
w języku polskim. 
2. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie zapisane strony oferty muszą 
być kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby upoważnione, o których 
mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, oraz złożone w sposób uniemożliwiający 
wysunięcie którejkolwiek kartki. 
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
4. Ofertę podpisuje osoba/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego, albo osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być 
załączone do oferty. 
5. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. 
 
Rozdział I/13. 
 
Oferta musi zawierać 
 
1. Wypełniony „Formularz ofertowy” wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ, odnosząc się 
do zapisów SIWZ. 
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostawcę wymagań określonych przez 
zamawiającego w rozdziale I/ 7 niniejszej SIWZ. 
 
Rozdział I/14. 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 15.12.2011 r.                   
do godz. 12 00 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2011 r. o godz. 1230, w siedzibie zamawiającego. 
 
 
 
 
 
Rozdział I/15. 
 
Opis sposobu obliczenia ceny. 
Za cenę oferty przyjmuje się cenę 1 litra oleju napędowego brutto po udzielonym 
upuście od ceny detalicznej obowiązującej w dniu złożenia oferty. 
 
Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 



Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej 
legalizacji, oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich 
w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
Rozdział I/16. 
 
Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Kryteria oceny: 
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie 
następującymi kryteriami: 
C  -  cena brutto 1 l. Oleju Napędowego  - 50% znaczenia 
U  -  stały upust kwotowy w zł na 1 litrze Oleju Napędowego  -  50% znaczenia. 
Liczba punktów w powyższym kryterium liczona będzie w następujący sposób: 

Cena oferty najtańszej 
C  = -------------------------------------------  x  100 pkt. 

Cena oferty badanej 
Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 0,50 odpowiadający 
znaczeniu/wadze ww. kryterium. 
Liczba punktów w powyższym kryterium liczona będzie w następujący sposób: 

Badany oferowany kwotowo upust 
U  =  ------------------------------------------------------------  X 100 pkt. 

Najwyższy oferowany kwotowo upust 
Liczba uzyskanych punktów będzie pomnożona przez współczynnik 0,50 odpowiadający 
znaczeniu/wadze ww. kryterium. 
Punkty uzyskane przez Oferentów za ww. kryteria zostaną zsumowane. 
Oferta o największej łącznej ilości punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą 
w rozumieniu art.2 pkt. 5 ustawy PZP, oraz zgodnie z przedmiotowymi kryteriami 
ocen. 
Rozdział I/17. 
 
Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym 
oferentem w trybie art.94Ustawy. 
 
 
Rozdział I/18. 
 
Zamawiający nie żąda złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział I/19. 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 



1.Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normami PN-EN228,   PN-E590. 
2.Wykonawca zapewni zamawiającemu tankowanie pojazdów bezgotówkowo. 
3.Termin realizacji zamówienia od 02.01.2011 r. do 31.12.2012 r. 
4.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, 
gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada 
wykonawca. 
5.Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% umowy, gdy 
wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada zamawiający. 
6.W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów zamawiający zgłosi niezwłocznie 
pisemną reklamację do wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć 
reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 
7.Niezależnie od kar umownych określonych w ust.4 i 5 stronom przysługuje  prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
8.Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizacje 
przedmiotu umowy. 
9.Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej 
przez wykonawcę faktury VAT. 
10.Zamawiający wpłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
11.Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku 
zamawiającego. 
 
Rozdział I/20. 
 
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej – w/wq 
ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 
”. 

Rozdział I/21. 
Załącznik do SIWZ: 
1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2.Załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art.22 oraz art.24 ustawy. 
3.Załącznik nr 3 – Umowa -projekt 
 
Radzyń Chełmiński dnia 25.11.2011 r.                   
           SPORZĄDZIŁ                                                                 ZATWIERDZAM 
 Kierownik  gospodarczy                                                           Dyrektor Zespołu  
 
     Roman Erdmański                                                                   Adam Olejnik                                                                               

 
 
 



Załącznik nr 1. 
 
 
..................................... 
          pieczęć   
 
                                      ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM 
      87-220 Radzyń Chełmiński 
                                                                           ul. Sady 14 
 
 
 

                                                    FORMULARZ OFERTOWY 
 
1.Dane dotyczące wykonawcy: 
 
-pełna nazwa wykonawcy, formalny status 
prawny………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
-adres………………………………………………………………………………………... 
 
-nr podstawowego konta bankowego……………………………………………………. 
 
-nr telefonu, faksu…………………………………………………………………………… 
 
-imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
wykonawcy 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Oferujemy dostawę w okresie  2012 roku: 
 
Oleju napędowego wg Polskiej Normy EN590 w ilości 24 000 litrów. 
 
 
Cena jednostkowa 1 litra oleju napędowego brutto………………… ....................…....                             
 
Wysokość udzielonego upustu od ceny detalicznej za 1 litra ...................................... 
 
 
Cena jednostkowa 1 litra oleju napędowego brutto 
 po udzielonym upuście                                                          .......................................                                 
  
 



2.Przedmiot zamówienia wykonamy począwszy od dnia 02.01.2012 r.. 
3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń a 
w szczególności: 
-przyjmujemy warunki istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy a określone w rozdziale II/19 SIWZ, 
-otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
-akceptujemy wskazany w SIWZ okres związania ofertą. 
4.W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                            ............................................                                   
                                                                                                        imię i nazwisko 
Radzyń Chełmiński dnia . ............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa dla  autobusów 
szkolnych przy Zespole Szkól w Radzyniu Chełmińskim reprezentowanej przeze mnie 
Firmy oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 znowelizowanej 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 
poz. 177 z późn.zm.) tzn.: 
-jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
przedmiotem zamówienia;  
-posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
-znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 Ustawy. 
 
 
 
 
 dnia ................................ 
 
.................................................................................   
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



UMOWA  NR ………… 
 
Zawarta w dniu ………………. w Radzyniu Chełmińskim, po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie atr. 11 ust.8 Ustawy z dnia 
29stycznia 20047 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U.164 
poz. 1163 z późn. zmianami) pomiędzy: 
Zespołem Szkól w Radzyniu Chełmińskim,  87-220 Radzyń Chełmiński ul. Sady14 
Reprezentowanym  przez: Dyrektora Zespołu mgr Adam Olejnik, Główną księg. mgr 
Monikę Swół zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a: 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………………..- właściciel 
Niniejsza umowa zawarta zostanie na podstawie art. 139 znowelizowanej Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) z 
dnia 09.02.2004r). 
Na podstawie dokonanego wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego między Zamawiającym a Wykonawcą 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
 
Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dostawy paliw dla 
potrzeb Zespołu Szkól w Radzyniu Chełmińskim celem tankowania autobusów 
szkolnych. 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem stacji  paliw – ……………………………. 
oraz paliwa, którego sprzedaż jest na niej prowadzona. 
2. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normami PN-EN228, PN-E590. 
3. Wykonawca zapewnia zamawiającemu tankowanie paliwa bezgotówkowo. 
4. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2012 r do 31.12.2012 r. 
5. Wykonawca zapłaci zmawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
wykonawca. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w wysokości 10 %, gdy wykonawca 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 
7.W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie 
pisemną reklamację do wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć 
reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 
8. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 5 i 6 stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 



9. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłaceniu faktur za realizację 
przedmiotu umowy. 

§3 
Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający do zakupu paliwa na stacji 
paliw określonej w §2 pkt. 1. 

§4 
Cene paliw strony ustalają w wysokości obowiązującej w dniu zakupu na przedmiotowej 
stacji, z uwzględnieniem rabatu w wysokości…………..zł. od każdego litra paliwa 
określonego w złożonej ofercie. 

§5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktur VAT z 
uwzględnieniem §4 niniejszej umowy co dwa tygodnie i ostatniego dnia każdego 
miesiąca. 
2. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT. 
3. Zamawiający wpłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku zamawiającego. 
5. Każdorazowe wydanie paliwa zostanie potwierdzone dokumentem wydania WZ. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe płatności. 

§6 
Zamawiający w dniu zawarcia umowy przedstawi Wykonawcy wykaz posiadanych 
samochodów oraz osób upoważnionych do zakupu paliwa w ramach niniejszej umowy. 
Wykaz ten stanowił będzie integralną część umowy. 

§7 
Strony zawierają umowę do dnia 31.12.2012 r. z możliwością jej rozwiązania przez 
każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia . 
                                                                   

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
kodeksu Cywilnego. 

§9 
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§10 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: Istotne Warunki Zamówienia i oferta 
świadczenia usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Zespołu Szkól w Radzyniu 
Chełmińskim. 

 
§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
     SPRZEDAJĄCY       KUPUJĄCY 
……………………………                                                …………………………… 


