
Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  

  

                 ………………………….., ……………… 2021 r. 

 

 …………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu ( Prezesa 

Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.  

  

  

  

  

  

……………………………………………  

    czytelny podpis i data  

  

  

  

  

   

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

Wzór oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  

  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE  

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

  

  

  

  

………………..……………………………   

                                      czytelny podpis i data        

  

  

  

 

   



Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

oświadczenia kandydata o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy  o pracę, lub świadczenia usług na podstawie 

innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. 

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia 

usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.  

  

  

  

  ……………………………………………   

                       czytelny podpis i data  

  

  

  

   



Załącznik nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

oświadczenia kandydata o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych 

lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek  

  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na 

stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek.  

  

  

  

……………………………………………  czytelny podpis i data  

  

  

  

   

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

oświadczenia kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeks spółek 

handlowych  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE  

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 2, art. 

587, art. 590 i art. 591 kodeks spółek handlowych.  

Wobec mojej osoby nie toczy się postępowanie karne, karne skarbowe, w tym postępowanie 

przygotowawcze w fazie ad persona. 

 

  

  

……………………………………………  czytelny podpis i data  

  

  

  

  



Załącznik nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

oświadczenia kandydata o niewystępowaniu przesłanek  wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 2 Regulaminu 

postępowania kwalifikacyjnego  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

a) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika albo nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie 

umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze;  

b) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań;  

c) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;  

d) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej;  

e) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.  

  

  

……………………………………………  czytelny podpis i data  

 



Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.   Wzór 

oświadczenia kandydata o zapoznaniu się  z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru 

na kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB 

Odrzechowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE  

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Postępowania 

Kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka Zarządu Zakładu Doświadczalnego PIB 

Odrzechowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

  

  

…………………………………………… Czytelny podpis i data  

  

  

  

 

 

 



Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  Wzór 

wyrażenia zgody na kandydowanie  na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu)  będącego 

przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego  

  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór kandydata na Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

  

  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu (Prezesa 

Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Odrzechowej, KRS: 0000073367. 

 

  

 …………………………………………… czytelny podpis i data  

 

 

  

 

 



Załącznik nr 9 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.   Wzór 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

  

………………………….., ……………… 2021 r.  

 

 

…………………………………….. 

          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 

informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:   

ul. Rymanowska 67, 380530 Odrzechowa (zwana dalej: Administratorem). 2. W sprawach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres 

korespondencyjny Spółki. 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu  

o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

są w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko 

Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa 

Sp. z o.o. Przetwarzanie będzie obejmować: a) dokumentowanie przebiegu postępowania 

kwalifikacyjnego na każdym jego etapie, w tym sporządzenie list kandydatów na stanowisko Członka 

Zarządu (Prezesa zarządu) po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego; b) biorąc pod uwagę, że 

postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez Spółkę z udziałem Skarbu Państwa, Pani/Pana 

dane osobowe mogą być przetwarzane dla potrzeb monitorowania przestrzegania prawa w zakresie 

wyboru członków zarządu przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, kontroli oraz sprawozdawczości. 5. 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora oraz członkom organów 

Administratora, tj. Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, a także członkom Komisji 

Kwalifikacyjnej powołanej przez Radę Nadzorczą. Nadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być 

udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po 

zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 

określony w odrębnych przepisach. 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do 



państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich zmiany  (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 9. Przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  

w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia.  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)  Adres: Stawki 

2, 00-193 Warszawa  Telefon: 22 531 03 00  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 11. Podanie przez 

Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego.  12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

 

OŚWIADCZENIE kandydata na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu)  w zakresie 

przetwarzania danych osobowych 

  

1.   Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie i wykorzystanie 

moich danych osobowych, na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu (Prezesa 

Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą 

Odrzechowej, do czasu zakończenia tego postępowania, zawartych w przesłanej przeze mnie 

dokumentacji konkursowej przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa  

Sp. z o.o. w Odrzechowej, jako Administratora danych osobowych, w celu postępowania 

kwalifikacyjnego, w tym udokumentowania jego przebiegu i sporządzenia listy kandydatów na każdym 

etapie postępowania oraz prowadzenia kontroli przestrzegania prawa, kontroli i sprawozdawczości.   

2.   Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o przysługujących mi uprawnieniach. 

3. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego (konkursowego) na kandydata 

na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB 

Odrzechowa Sp. z o.o.    

  

  

…………………………………………… czytelny podpis i data  

  

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. – wzór 

karty oceny formalnej  

  

  

KARTA OCENY FORMALNEJ 

oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) 

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

 

Informacje podstawowe  

Nazwa oferenta: …………………………………………………  

Data złożenia oferty: …………………………………………….  

Data oceny oferty formalnej: …………………………………… 

  

Kryteria oceny: tak / nie  

1. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta* ……………. 

2. Oferta została złożona terminowo*    …………………. 

3. Oferta została złożona w formie określonej w ogłoszeniu*   ……………….. 

 4. Oferent spełnia wszystkie warunki formalne pozwalające mu na udział w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, określone w ogłoszeniu*   ……………………… 

5.  Oferta nie zawiera przesłanek wyłączających udział oferenta w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

określonych w ogłoszeniu*     …………………………….. 

6. Oferta zawiera komplet dokumentów*    ………………………… 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria etapu oceny formalnej    

 

*Niespełnienie kryterium skutkować będzie odrzuceniem oferty  

  

 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej ……………………………………………………………  

 

………………………………………………………………….……………………………………………………………                                                                

  



Załącznik nr 11 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. – wzór 

karty oceny merytorycznej  

  

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 1  

Oferenta na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu 

Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  

 

Informacje podstawowe Nazwa oferenta: ………………………………………………… 

 Data złożenia oferty: ……………………………………………  

Data oceny oferty merytorycznej: ……………………………..  

  

Kandydat uzyskuje punktację przyznawaną w skali 1 – 5 w poniższych kategoriach: 

 

a) wykształcenie: …………………... 
 

 

b) doświadczenie: ………………..... 

 

 

c) Wynik prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ……………………… 

 

 

 

 

 

Podpisy członka Komisji Kwalifikacyjnej ……………………………………………………………  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

  

  

  

  

 1Kartę wypełnia członek Komisji Kwalifikacyjnej indywidualnie i w sposób tajny.  



Załącznik nr 12 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. - wzór 

powiadomienia kandydata o wstępnej kwalifikacji wraz z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną  

  

  

  

Powiadomienie kandydata o wstępnej kwalifikacji  wraz z zaproszeniem na kolejny etap 

postępowania kwalifikacyjnego 

  

  

Komisja Kwalifikacyjna obsługująca Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa  

Sp. z o.o. uprzejmie zawiadamia, że Pani/Pan ……………………………………… przeszła/przeszedł pozytywnie 

ocenę formalną i merytoryczną oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na stanowisko Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki, dokonaną przez członków Komisji Kwalifikacyjnej.    

  

Mając na względzie pozytywny wynik wstępnej kwalifikacji kandydata na stanowisko Członka Zarządu 

(Prezesa Zarządu) Spółki, Komisja Kwalifikacyjna Rady Nadzorczej Spółki ma przyjemność zaprosić 

Panią/Pana …………………………………… do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, który 

odbędzie się w dniu ……………………… o godz. ……..….. w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu 

Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn 

  

Z poważaniem – Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej  

  

……………………………………………..  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 13 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. – wzór 

karty oceny merytorycznej rozmowy kwalifikacyjnej  

  

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ1 

Oferenta na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu 

Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. 

 

 Informacje podstawowe: 

 Nazwa oferenta: …………………………………………………  

Data złożenia oferty: ……………………………………………  

Data rozmowy kwalifikacyjnej: …………………………………  

 Kryteria oceny Skala ocen  

1. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.  

 

2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.  

 

3. Wiedza z wybranych zagadnień merytorycznych funkcjonowania Spółki.  

 

4. Znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.  

 

5. Przedstawioną prognozę rozwoju spółki. 

 

6. Kompetencje menedżerskie.  

 

Podpis członka Komisji Kwalifikacyjnej: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

 1Kartę wypełnia członek Komisji Kwalifikacyjnej indywidualnie i w sposób tajny.    



Załącznik nr 14 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru kandydata na Członka 

Zarządu (Prezesa Zarządu) Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  – wzór 

karty ostatecznego wyboru nie więcej niż  3-ech ofert z najwyższą punktacją po rozmowie kwalifikacyjnej  

  

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY 

KWALIFIKACYJNEJ  

oferenta na stanowisko Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) Spółki 

  

Informacje podstawowe: 

Nazwa oferenta: …………………………………………………  

Data złożenia oferty: ……………………………………………  

Data oceny oferty merytorycznej w ramach rozmowy kwalifikacyjnej: ……………………….  

Każdy z członków Komisji przyznaje punktację w skali od 0 do 10 pkt, przy czym wartość 10 oznacza 

ocenę najwyższą, a 0 ocenę najniższą.  

Łączna możliwa ilość punktów do zdobycia: 40 

Uwagi, opinie końcowe członków Komisji Kwalifikacyjnej: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

     

 

 Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej ……………………………………………………….  

 

…………………………….………………………………………….………………………………………………  


