
Porozumienie w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia publicznego 
na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 

Kieleckiego

zawarte w Kielcach w dniu 202Ir. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) 
pomiędzy:

Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 
25-211 Kielce, NIP: 959-164-57-90, REGON: 291009372, , reprezentowanym przez:

Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego

Mariusza Ścianę - Członka Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy

zwanym dalej „Zamawiającym - Powiat Kielecki"

1. Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, w imieniu 
którego działa uprawniona do jego reprezentacji oraz zawarcia niniejszego 
porozumienia:

Grzegorz Piwko - Dyrektor

2. Domem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik, 
w imieniu którego działa uprawniony do jego reprezentacji oraz zawarcia niniejszego 
porozumienia:

Jerzy Kulpiński - Dyrektor,

3. Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku, Zgórsko ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny, 
w imieniu którego działa uprawniony do jego reprezentacji oraz zawarcia niniejszego 
porozumienia:

Zbigniew Szybalski - Dyrektor

4. Powiatowym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu, 
Podzamcze 46, 26-060 Chęciny, w imieniu którego działa uprawniony do jego 
reprezentacji oraz powiatowy młodzieżowy zawarcia niniejszego porozumienia:

Bogdan Kalwat - Dyrektor,

5. Powiatowym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rembowie, 
Rembów 52, 26-035 Raków, w imieniu którego działa uprawniony do jego 
reprezentacji oraz zawarcia niniejszego porozumienia:

Piotr Koźmin - Dyrektor,

6. Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, ul. Wolności 
1A, 26-010 Bodzentyn, w imieniu której działa uprawniona do jej reprezentacji oraz 
zawarcia niniejszego porozumienia:

Karolina Piłat - Dyrektor,

7. Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku, 
ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik, w imieniu którego działa uprawniona do jej 
reprezentacji oraz zawarcia niniejszego porozumienia:

Marta Nowak - Dyrektor,



8. Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie, 
ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów, w imieniu której działa uprawniona do jej 
reprezentacji oraz zawarcia niniejszego porozumienia:

Beata Osmólska-Kaleta - Dyrektor,

9. Powiatowym Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Chęcinach, ul. Białego 
Zagłębia 1, 26-060 Chęciny, w imieniu którego działa na podstawie Uchwały 
Nr 93/86/12 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie 
wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Chęcinach:

Elżbieta Kamińska - Nauczyciel,

10. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 
Kielce, w imieniu którego działa uprawniona do jego reprezentacji oraz zawarcia 
niniejszego porozumienia:

Anna Bielna - Dyrektor,

11. Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6, 26-010 
Bodzentyn, w imieniu którego działa uprawniona do jego reprezentacji oraz zawarcia 
niniejszego porozumienia:

Magdalena Tusień-Kuzka - Dyrektora,

12. Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 
Chęciny, w imieniu którego działa uprawniona do jego reprezentacji oraz zawarcia 
niniejszego porozumienia:

Halina Kołodziejczyk - Dyrektor,

13. Powiatowym Zespołem Szkół w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 
Chmielnik, w imieniu którego działa uprawniony do jego reprezentacji oraz zawarcia 
niniejszego porozumienia:

Sławomir Wójcik - Dyrektor,

14. Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno, 
w imieniu którego działa uprawniona do jego reprezentacji oraz zawarcia niniejszego 
porozumienia:

Grażyna Bekier - p.o. Dyrektor,

15. Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-618 Kielce, 
w imieniu którego działa uprawniony do jego reprezentacji oraz zawarcia niniejszego 
porozumienia:

Zbigniew Wróbel - Dyrektor,

zwanymi dalej „Zamawiającym-Uczestnikami",

§ 1
1. Strony niniejszego Porozumienia oświadczają, że przystępują do Porozumienia 

w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia podstawowego bez 
negocjacji w częściach i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późń. zm.), na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Kieleckiego dla następujących jednostek:

a) Starostwa Powiatowego w Kielcach

b) Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

c) Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

d) Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

e) Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

i



f) Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie

g) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie

h) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku

i) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie

j) Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

l) Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie

m) Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

n) Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

o) Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie

p) Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

Zamówienie na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Kieleckiego będzie udzielone w częściach:

Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Część II zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

Część III zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej.

2. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, w całości przeprowadzi Zamawiający - Powiat Kielecki, 
korzystając z pomocy brokera ubezpieczeniowego - firmy Nord Partner Sp. z o.o. z 
siedzibą w Toruniu przy ul. Lubicka 16, na co Zamawiający-Uczestnicy wyrażają 
zgodę.

3. Zamawiający-Uczestnicy udzielają pełnomocnictwa Zamawiającemu - Powiat 
Kielecki i upoważniają go do dokonywania wszystkich czynności wymaganych 
dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i udzielenia zamówienia 
w imieniu i na jego rzecz. Zamawiający - Powiat Kielecki jest uprawniony do 
udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

4. Niezależnie od udzielonego pełnomocnictwa Zamawiający-Uczestnik pozostaje 
Zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 
i zobowiązany jest do stosowania się do przepisów z niej wynikających.

§ 2
1. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia (zamówienie podstawowe i opcje) za 

okres 36 miesięcy wynosi: 741 584,12 zł netto (słownie: siedemset czterdzieści 
jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł netto 12/100), w tym za zamówienie 
podstawowe: 699 984,87 zł netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł netto 87/100) oraz za opcje: 41 599,25 
zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł netto 
25/100). W tym dla poszczególnych Zamawiających-Uczestników (za zamówienie 
podstawowe):

a. dla Starostwa Powiatowego w Kielcach wynosi 150 973,07 zł netto (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy zł netto 07/100),

b. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wynosi 34 770,59 zł netto (słownie: 
trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt zł netto 59/100),

c. dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wynosi 77 977,05 zł netto 
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł 
netto 05/100),

d. dla Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku wynosi 66 519,53 zł netto (słownie: 
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sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście zł netto 53/100),

e. dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu wynosi 
32 118,80 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto osiemnaście zł netto 
80/100),

f. dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie wynosi 
15 853,87 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy zł 
netto 87/100),

g. dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie wynosi 
2 345,04 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć zł netto 
04/100),

h. dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku wynosi 
1 956,76 zł netto (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć zł netto 
76/100),

i. dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie wynosi
I 325,17 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć zł netto 
17/100),

j. dla Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach wynosi
II 521,97 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden zł 
netto 97/100),

k. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wynosi 31 260,15 zł 
netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł netto 
15/100),

l. dla Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie wynosi 19 810,16 zł netto 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć zł netto 16/100),

m. dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach wynosi 32 944,60 zł netto
(słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery zł netto
60/100),

n. dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wynosi 56 370,06 zł netto
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł netto 06/100),

o. dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie wynosi 48 188,86 netto (słownie: 
czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem zł netto 86/100),

p. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach wynosi 116 049,19 zł netto (słownie: 
sto szesnaście tysięcy czterdzieści dziewięć zł netto 19/100).

2. Kwota, którą na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) Zamawiający - 
Powiat Kielecki ma obowiązek podać bezpośrednio przed otwarciem ofert, stanowić 
będzie odrębną kwotę, jaką każdy z Zamawiających-Uczestników zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Każdy z Zamawiających-Uczestników zobowiązuje się zabezpieczyć środki 
finansowe w wysokości kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej, niezbędne do 
pokrycia przypadającej na niego, zgodnie z Porozumieniem części zobowiązania, 
w wysokości wynikającej z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania umowy 
na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego.

§ 3
1. Zamawiający - Powiat Kielecki odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne;

b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego;
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c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie co najmniej 
pięcioosobowym;

d) zapewnie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej;

e) oszacowanie, na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiających- 
Uczestników, wartości przedmiotu zamówienia na kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego 
odpowiednio dla jednostek wyszczególnionych w § 1 ust. 1;

f) przygotowanie, na podstawie informacji przekazanych przez 
Zamawiających-Uczestników, opisu przedmiotu zamówienia na 
kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Kieleckiego odpowiednio dla jednostek wyszczególnionych w § 1 ust. 1;

g) przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego;

h) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;

i) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wyjaśnianie treści 
specyfikacji warunków zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty, 
unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane 
w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców 
środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron 
przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym);

j) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji zamówienia publicznego.

2. Zamawiający-Uczestnicy odpowiadają za współpracę i pomoc merytoryczną przy 
przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiającego - Powiat Kielecki 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§4

1. Strony ustalają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty/ofert, umowę na
kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Kieleckiego dla jednostek wyszczególnionych w § 1 ust. 1
z Wykonawcą/Wykonawcami wybranym/i w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o zamówienie publiczne, zawrze w ich imieniu i na ich rzecz 
Zamawiający - Powiat Kielecki.

2. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego każda ze stron 
porozumienia otrzyma dokumenty ubezpieczeniowe - polisy lub certyfikaty itp. - 
potwierdzające zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

3. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące tzw. ubezpieczeń indywidualnych, a więc 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych, ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk systemem sum stałych oraz 
ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane odrębnie dla każdej Strony 
porozumienia. Tym samym każdy uczestnik niniejszego porozumienia będzie 
ubezpieczającym.

4. Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk systemem pierwszego ryzyka, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
oraz dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego 
ryzyka wystawione zostaną na Powiat Kielecki, który tym samym będzie 
ubezpieczającym. Każda Strona porozumienia w zakresie ubezpieczeń wspólnych 
otrzyma odpowiedni certyfikat, odrębnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia. 
Składki za udział w ubezpieczeniach wspólnych zostaną określone w certyfikatach.



5. Wskazane w ust. 2 i 3 dokumenty ubezpieczeniowe wskazywać będą wysokość 
składki (ubezpieczenia indywidualne - polisy) i części składki (ubezpieczenia 
wspólne - certyfikaty) do zapłaty przez każdą ze Stron porozumienia. Tym samym 
nie będzie istniała konieczność wzajemnych przepływów finansowych, ani 
wystawiania faktur między uczestnikami niniejszego porozumienia.

6. Każdy uczestnik niniejszego porozumienia zobowiązuje się terminowo opłacać 
składkę, w szczególności za ubezpieczenia wspólne, aby nie dopuścić 
do zaprzestania ochrony ubezpieczeniowej.

§ 5
1. Strony ustalają, że współpraca w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest formą 
nieodpłatnej współpracy.

2. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym koszty postępowania i koszty 
zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 
powszechnym, Zamawiający-Uczestnicy ponoszą solidarnie, jednakże w takim 
stosunku w jakim Zamawiający - Powiat Kielecki bądź Zamawiający-Uczestnicy 
partycypują w części składki zamówienia przynależnej swojej jednostce 
organizacyjnej wraz z ubezpieczeniami wspólnymi, o których mowa § 4 ust. 4 dla 
których podział kosztów zostanie przedstawiony przez brokera ubezpieczeniowego 
- Nord Partner Sp. z o.o. w całym zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie 
mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego. Rozliczenie kosztów 
nastąpi po zakończeniu postępowania. Tymczasowo wszystkie niezbędne koszty 
ponosić będzie Zamawiający.

§ 6
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony, tj. do czasu zakończenia 

wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 i zawarcia przez Zamawiającego umowy na umowę na kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego 
z wyłonionym wykonawcą.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą 
przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.)

C/5

4. Porozumienie sporządzono w 16 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

Podpisy: STARO STA

(Za ma wiający-Uczestn ik 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach)
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Powiatowy Miouzic . - 
środek v Podzamc.
Podzamcze 46, 26-060 Chęci m. 

NIP 959 182 41 33, REGON 26(W u
Tel./fax 41 3Y 10 7 i

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

w ŁAGIEWNIKACH 

26-020 Chmielnik 
Cel. 041-35 l 2ti-?6, i'ax 354-30-50 
\!TPp-,“ i - 21 E W 2923°-0810

D Y Em K T O R 
l U

mgr Jerzfe~jfu.lpiński

(Zamawiający-Uczestnik
Dom Pomocy^pgję^nęj^ Łagiewnikach)

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
/O

............-ZbigfWp- Szyhalski............
(Zamawiający-Uczestnik

Efttóffl PdK)Ocy.Spojęcznęj^g^sku)
/ NP

.......... Zfyfflięw.W.bakki..............

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
WYCHOWAWCZY w REMBOWIE 

Rembów 52, 26-035 Raków 
tel. 41 35 35 114, faks 41 3535105 

(2)

(Zamawiający-Uczestnik
Powiatowy ,MłodzieżoWyj)środek Wychowawczy

POWIATOWA PORADNIA 
p.- chologiczrupedagogicz 
26 010 Bodzentyn, ul. Wolności 1A 

tel. 41 311 50 20 
•,..GON 292874236. MP657-I 93

(Zamawiający-Uczestnik 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Ręmbigwie)

DYREKTOR P 1RADNI

(Zamawiający-Uczestnik

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGI^atowa Poradnia^ologlcżno-Pedagogiczna

26-020 Chmielnik.ul.Furmańska 1A D YR 17 KU ® R
tel./fax 41-354-42-1 7 //

REGON 292442510 .NIP 657-24-3^179............................mgt.MarłtMÓwab---

zestnik

(Zamawiający-
Powiatowa Poradnia Psyc giczno-Pedagogiczna

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNI DWł<B>Rf2l&IR/) 
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 110 
tel./fax41 306 11 15, REG. 292367464

............................... .

POWIATOWE SZKOLNE
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
26-060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia 1 

tel./fax 041 31 52 654 
oco.n.77.485

(Zamawiający-Uczestnik
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

K WEWĄ^/ię) [ K

mgr Elibitta Kamińska

(Za ma w/ająty-Uczestnik 

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Chęcinach )

POWIATOWE CEN I2CM
POMOCY RODZINIE 

w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowskd’6”

Regon 292677740 tel./fax (41) 31-15-033

IdWłATOWY ZESPÓŁ SZKÓL W CHĘCINACH 
ul. Białego Zagłębia 1. 26-060 Chęciny 

tei./fax 315 10 68
REG. 292438589, NIP 959-08-26-466

Powiatowo
Pomocy Rodzi entrum

Łielcacł

Łfczestnik
Powiatowe Centrum\imocy Rodzinie w Kielcach)

An(Zdl

DYRE\KTOR

............ iz i ........ ...........
(Zamawiający-Uczestnik

Powiatow^Zęspó! Szkół w Bodzentynie)

DYlTteKW SZKOŁY

(Zamawiający-Uczestnik
Powiatowy Zespól Szkół w Chęcinach)

7



owiatowy Zespół Szkół
w Chmielniku

i. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik 
tel./fax 41-354-28-94

657-24-81-860. REGON 292677035

™W'AT°Topu=-eLSZKÓŁ

DX R T

awiający-Ućżestnik 
wy Zespól Szkół w Chmielniku)

p.o Dyrektora Szkoły

(Za

gr (fraiyna Bekier 

wiający-Uczestnik 
Powiatowy Zespól Szkół w Łopusznie)

(Za ma wiający-Uczestnik 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach)

Klulńt'. !ilr Wrzosowa 44


