
Łódź, dnia 14.07.2022 

 

Pełnomocnictwo 

Naprzód Hospital Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510909, NIP 9452179410, 

REGON 123118500, kapitał zakładowy 5 000,00 zł reprezentowana przez Prezesa Zarządu Radosława 

Igora Maraszka uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Spółki 

niniejszym udziela 

Pani Ludwice Mospinek legitymującej się dowodem osobistym nr DCI 868526, 

pełnomocnictwa 

do reprezentowania Naprzód Hospital Sp. z o.o. ubiegającą się o udzielenie zamówienia publicznego 

ogłoszonego przez Zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu ul. 

Batorego 17/19 Toruń 87-100, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego dnia 17.06.2022 r. w Suplemencie 

do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod pozycją 2022/S 116-326596 na: „świadczenia usług w 

zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi, sprzętu medycznego, 

bielizny operacyjnej, dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym wraz z transportem 

oraz dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody na rzecz 

Zamawiającego”, numer sprawy SSM.DZP.200.124.2022, wobec: Zamawiającego oraz innych organów 

administracji publicznej, w tym do dokonywania - w imieniu i na rzecz Naprzód Hospital Sp. z o.o.: 

następujących czynności: 

1) składania wszelkich dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego oraz ich wycofywania; 

2) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym udziału w negocjacjach, dialogu konkurencyjnym, 
licytacji elektronicznej; 

3) złożenia (w tym podpisania) oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym do potwierdzenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów 
składanych w tym postępowaniu; 

4) zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;  
5) reprezentowania w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w 

tym do uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach przed tym organem oraz składania 
odwołań, przystąpień do odwołań, sprzeciwów, opozycji oraz innych pism w tych 
postępowaniach, a także do cofania wszystkich w/w pism;  

6) zawierania aneksów do umowy o udzielenie zamówienia publicznego;  
7) prowadzenia rozmów oraz korespondencji z Zamawiającym dotyczących realizacji umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz składania oświadczeń woli Zamawiającemu 
dotyczących umowy o udzielenie zamów ienia publicznego; 

8) dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się 
niezbędne  
w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowy o 
współpracy zawartej pomiędzy w/w Spółkami.  

 
Pełnomocnictwo obejmuje również upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw  
w zakresie udzielonego pełnomocnictwa (punkty 1-8 powyżej). 
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