
 

 

 

Warszawa, dnia 17.12.2020 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO  

 

My niżej podpisani, członkowie zarządu upoważnieni do reprezentowania AG-Complex Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

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

Sądowego pod nr KRS 0000041462 niniejszym upoważniamy: 

 

Tomasza Niepytalskiego, seria i numer dowodu: DBD 372155, 

 

do jednoosobowego reprezentowania Spółki występującej samodzielnie lub wspólnie z innymi 

podmiotami, we:  

 

1) wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie 

przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843),  

2) innych postępowaniach o udzielenie zamówienia, których celem jest zawarcie umowy przez 

Spółkę w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych, włączając w to aukcje, przetargi, 

negocjacje, prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, 

3)  postępowaniach prowadzonych w celu wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

wewnętrznych regulacji podmiotów nabywających dostawy, usługi, roboty budowlane, w tym 

w szczególności do: 

 

- podpisywania, zmiany, wycofania oraz składania ofert lub wniosków w imieniu Spółki, 

- podpisywania JEDZ oraz innych dokumentów i oświadczeń składanych w toku postępowania, 

- parafowania dokumentów, składania niezbędnych oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji    

i wyjaśnień, potwierdzania za zgodność z oryginałem, kserokopii będących załącznikami do oferty 

Spółki, 

- wnoszenia w imieniu Spółki środków odwoławczych przewidzianych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. do składania odwołań do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, przyłączania się do postępowań odwoławczych wszczętych przez inne 

podmioty, w tym wykonawców oraz do wnoszenia skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądów Okręgowych, jak również do reprezentowania Spółki na posiedzeniach i rozprawach przed 

Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądami Okręgowymi w sprawach skarg na orzeczenia Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy pełnomocnika. Z tą chwilą 

pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu oryginału udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego wystawienia do odwołania.  
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