
 

Warszawa, 19.05.2022 r. 
 
 
 

PEŁNOMOCNCITWO 
 

BALZOLA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 
II 12, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000319478, NIP 1010002981, REGON 020885796, kapitał zakładowy 2.800 000,00 zł., 
oraz  
Lantania SA, z siedzibą Calle Sobrado 2, 28050 Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze 
Handlowym Madrytu pod numerem księgi M-600746,  
zwani dalej „Mocodawcą” niniejszym udzielają PEŁNOMOCNICTWA 
  

Panu Emilowi Kadyszowi 
 legitymującemu się nr PESEL 86112603735,  

do jednoosobowego reprezentowania Mocodawcy, w postępowaniu o uzyskanie zamówienia 
publicznego, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński).” - nr postępowania 
054/22, w szczególności do: podpisywania i składania OFERT oraz innych dokumentów związanych z 
procedurą przetargową, w tym na odnośnych elektronicznych platformach przetargowych, 
parafowania dokumentacji, zatwierdzania projektów umów, składania niezbędnych oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień, informacji i wyjaśnień, potwierdzania za zgodność z oryginałem  
dokumentów będących załącznikami do ofert, wnoszenia w imieniu Mocodawcy, w postępowaniu 
przetargowych, którego dotyczy niniejsze pełnomocnictwo, środków odwoławczych do Krajowej Izby 
Odwoławczej, przyłączania się do postępowań odwoławczych wszczętych przez inne podmioty, w 
tym wykonawców oraz do wnoszenia skarg na orzeczenia Izby do Sądów powszechnych, jak również 
reprezentowania Mocodawcy na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz 
przed Sądami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz do 
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie niezbędnym do realizacji 
wszystkich czynności wynikających z treści pełnomocnictwa oraz w celu reprezentowania 
Mocodawcy zgodnie z treścią udzielonego umocowania. 
 
Z zakresu niniejszego pełnomocnictwa wyłączono umocowanie do podpisania umowy z 
Zamawiającymi oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
 
Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
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