Gdynia, dnia 9 grudnia 2021 roku
PEŁNOMOCNICTWO
My, niżej podpisani: Tomasz Łukiańczyk (PESEL: 77111501995) oraz Albert Tadeusz Kuźmicz [PESEL:
72051800618], działając jako Członkowie Zarządu Spółki PROEXE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Bohaterów Września, nr 3, lok. 16, 02-389 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000452609 (dalej: „Wykonawca"), łącznie uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy, niniejszym
udzielamy:
Maciejowi Bakalarzowi zam. ul. Cicha 13, 05-083 Wólka
posiadającemu numer PESEL: 84020610953
pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego - Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa
(dalej: „Zamawiający") o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, uruchomienie oraz
utrzymanie Platformy “VOD Warszawa” wraz z aplikacjami” Numer TED/BZP/referencyjny: 2021/BZP
00297382/01, Identyfikator Mini Portal UZP: 35891e69-875d-41ec-b4ea-207e1b7c30dc (dalej:
„Zamówienie”), w tym, do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzieleniu
Zamówienia oraz do samodzielnego składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń wiedzy i woli
wymaganych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków Zamówienia oraz przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności do:
1) podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty na wykonanie Zamówienia, wraz
załącznikami;

z

2) reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego;
3) składania i podpisywania w toku postępowania o udzielenie Zamówienia wszelkich oświadczeń
i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń
w
związku z postępowaniem, składania i podpisywania w imieniu Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści oferty oraz innych dokumentów składanych w związku z postępowaniem;
4) prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym związanej z Zamówieniem;

5) wnoszenia przysługujących w postępowaniu o udzielenie Zamówienia środków ochrony prawnej
jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania złożonego przez innego wykonawcę
w postępowaniu;
6) wnoszenia pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Sądem Okręgowym;
7) reprezentowania Wykonawcy na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym;
8) zawarcia umowy na wykonanie Zamówienie publicznego będącego przedmiotem postępowania;
9) reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji zamówienia.
Pełnomocnik ma prawo do ustanawiania dalszych pełnomocników i udzielania im pełnomocnictwa do
samodzielnego działania we wskazanym wyżej zakresie.
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