
  

  

Sign Polska Sp. z o.o., ul. Władysława Szafera 3/5/7, NIP: 1132958143, REGON: 368983291, KRS: 0000709161 prowadzony 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy:  
5000,00 zł wniesiony w całości, rachunek bankowy: 42 1050 1025 1000 0090 8029 1165  

    Miejscowość i data  
Szczecin, dnia 01.09.2021 r.  

  
Nadawca:   Adresat:  

Sign Polska Sp. z o.o.  
Ul. Szafera 3/5/7  
71-245 Szczecin  
NIP: 1132958143  

        
Szczecińskie 
Przedsiębiorstwo 
Autobusowe 
Dąbie Sp. z o.o. 
Ul. A.Struga 10,  

70-784 Szczecin 

 
  

ZP/RS/6/2021 

 

,, Ochrona osób i mienia Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego ,, Dąbie” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy” 

  

  

Szanowni Państwo,   

  

działając na podstawie:  

 art. 8 ust. 1 ustawy PZP rozdział 6 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.)   art. 96 ust. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.)  ustawy o dostępie do informacji publicznej   

  

W N O S I M Y  

o  udostępnienie  poniższych  dokumentów  dotyczących  złożonej  oferty 

 przez Wykonawcę/Wykonawców:   

 

1)   Konsorcjum firm:  

SOLID SECURITY SP. z o.o. 

Ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa  

i 

SOLID Sp. z o.o. 

Ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków 

 

2) MULTISERVICE SP. z o.o. 

Ul. Rynek 15-16, 44-100 Gliwice 

 

 

 

Znak spawy:  

Dotyczy:  
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3) POLIS SECURITY GLOB SP. z o.o. 

Ul. Świętego Ducha 5A/8, 

70-205 

 

 

 

 

   oferty Wykonawcy/Wykonawców   

wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną całość oraz informacją czy 

oferta wpłynęła do Zamawiającego w terminie  

  

  całej korespondencji prowadzonej z Wykonawcą/Wykonawcami w ramach prowadzonego 

postępowania, np.  

- wezwania Zamawiającego kierowane do Wykonawcy/Wykonawców  

- odpowiedzi Wykonawcy/Wykonawców kierowane do Zamawiającego wraz z  załącznikami  

- informacje o poprawieniu omyłek   

- pozostałe dokumenty i pisma składane przez Wykonawcę/Wykonawców lub  

Zamawiającego   potwierdzenia wpłaty wadium przez Wykonawcę/Wykonawców 

wraz z potwierdzeniem czy zostało ono wniesione w terminie (potwierdzenie księgowania na 

rachunku Zamawiającego wraz z datą i godziną wpływu w przypadku wpłaty w formie przelewu 

bankowego) lub gwarancję zapłaty wadium z informacją, czy wniesiona została w formie 

oryginału dokumentu  
  

    protokołu z postepowania (aktualnego na dzień 

udostępnienia)  

  karty oceny indywidualnej wszystkich złożonych ofert – jeśli udokumentowano indywidualne 

oceny w formie pisemnej  

  

  umowy w przedmiocie zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

aneksami aktualnymi na dzień ich udostępnienia   

  

  całej korespondencji oraz dokumentacji wraz z załącznikami prowadzonymi po terminie 

składania ofert z Wykonawcą/Wykonawcami podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia  

  

Wnioskowane przez Nas dokumenty prosimy udostępnić do wglądu:  

  

  elektronicznego, poprzez wysłanie skanu na Nasz  adres mailowy: 

przetargi@signpolska.pl w sugerowanym terminie do dnia 27.08.2021 r.  

  

  elektronicznego, poprzez udostępnienie dokumentacji na profilu reprezentowanego 

podmiotu   
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  osobistego, przez osoby reprezentującej Spółkę w proponowanym terminie       wraz z 

wyrażeniem zgody na wykonanie fotokopii dokumentów  

  

  Osobą reprezentującą Spółkę podczas osobistego wglądu do dokumentacji będzie 

Pan/Pani:   Klaudia Kot     

  

Jednocześnie wnosimy do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na które wezwania  

Zamawiającego wezwany Wykonawca/Wykonawcy przedstawili wyjaśnienie bądź dowody 

opatrzone tajemnicą przedsiębiorstwa (bez udostępniania reprezentowanej Spółce wglądu do 

nich)  

  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby udostępniona dokumentacja była aktualna na dzień jej 

przekazania do wglądu reprezentowanemu podmiotowi.  

  

  

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku wraz z podaniem 

wstępnego  terminu udostępnienia wnioskowanych dokumentów na adres: 

przetargi@signpolska.pl   

  

Z wyrazami szacunku,   

Klaudia Kot 

Pełnomocnik  

  

  

  
- NINIEJSZY DOKUMENT OPATRZONY JEST KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM -  


