
  
 
 

 

 

Warszawa, dnia 24.11.2022 r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Jako osoby upoważnione do reprezentowania Spółki Comp S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000037706, z kapitałem zakładowym w wysokości 14 026 370 złotych, udzielamy pełnomocnictwa: 

 

Pani Joannie Hermansdorfer 

legitymującej się dowodem osobistym: DEI779974, PESEL: 68101300966 

 

do samodzielnego reprezentowania Spółki w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 

31, 40-189 Katowice w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego, 

serwerowego, sieciowego i oprogramowania”; nr sprawy: FH/04/11/22 (zwanego dalej „Postępowaniem”).  

 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności ale nie 

wyłącznie umocowanie do: 

a) sporządzenia, podpisania, parafowania i złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ) wraz z załącznikami, w tym potwierdzania ich za zgodność z oryginałem, 

b) podpisania, parafowania i złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym potwierdzania za zgodność 

załączonych do oferty dokumentów; 

c) składania w toku Postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych 

przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z Postępowaniem, w tym zadawania 

pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych w związku 

z Postępowaniem, 

d) poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów składanych w toku Postępowania, 

e) wnoszenia i cofania przysługujących w Postępowaniu środków ochrony prawnej (w tym odwołania i 

skargi), złożenia oświadczenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego, wniesienia opozycji, 

sprzeciwu, interwencji ubocznej oraz składania wszelkich oświadczeń w toku postępowania 

odwoławczego i skargowego przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, 

f) wnoszenia pism i reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, 

Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed 

wszystkimi instytucjami stosującymi przepisy Prawa zamówień publicznych,  

g) reprezentowania Spółki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed 

Sądem Okręgowym. 

 

Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia pełnomocnika do zawarcia umowy o realizację w/w zamówienia 

publicznego jak również nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. 
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