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Witaj! 

Jeżeli czytasz tego krótkiego e-booka, 

zapewne jesteś też czytelnikiem  

„Wygraj w KIO” - bloga o prawach 

wykonawców zamówień publicznych.  

Cieszę się, że trafiłeś na moją stronę  

i mam nadzieję, że znajdziesz tu wiele 

informacji i materiałów pomocnych  

w pracy związanej z zamówieniami 

publicznymi. 

Poniżej znajdziesz WZÓR PEŁNOMOCNICTWA do reprezentowania 

wykonawcy przed Krajową Izba Odwoławczą. 

Jeśli chciałbyś zgłębić wiedzę na temat tego jak działa Krajowa Izba 

Odwoławcza i jak może chronić Twoje prawa, zachęcam Cię do uważnej 

lektury wpisów na moim blogu. Szczególnie tych: [KLIK] i [KLIK] i [KLIK] 

Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, napisz do mnie 

na adres: d.michalak@dmkancelaria.pl. 

Pozdrawiam i życzę Ci samych zwycięskich przetargów! 

r.pr. Damian Michalak           

 

 

 

 

http://www.wygrajwkio.pl/
https://wygrajwkio.pl/dekalog-odwolujacego-w-krajowej-izbie-odwolawczej/
https://wygrajwkio.pl/odwolanie-do-kio-co-moze-byc-jego-przedmiotem/
https://wygrajwkio.pl/pelnomocnik-w-kio-czyli-jak-moge-ci-pomoc/
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________, dn. _____2019 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

__________ z siedzibą w _________ (kod pocztowy: ______) przy  

ul. _________, NIP: ______, REGON: _______, nr KRS: _______ (dalej: Wykonawca) 

niniejszym upoważnia: 

 

Pana/Panią _________________ 

 

legitymującego się dowodem osobistym nr____ serii ______ wydanym przez ____________, 

PESEL: ___________________ do zastępowania Wykonawcy we wszelkich czynnościach 

prawnych i faktycznych przed Krajową Izbą Odwoławczą (w tym przed Prezesem 

Krajowej Izby Odwoławczej) w związku z korzystaniem przez Wykonawcę ze środków 

ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do: 

1) sporządzania i składania odwołań, 

2) zastępowania Wykonawcy na posiedzeniach i rozprawach przed KIO, 

3) zgłaszania przystąpienia do toczących się przed KIO postępowań, 

4) wnoszenia opozycji co do przystąpienia do postępowania innych podmiotów, 

5) przedstawiania stanowiska Wykonawcy poza rozprawą w toku postępowania przed KIO, 

6) wnoszenia sprzeciwu co do uznania zarzutów odwołania przez zamawiającego. 

Pełnomocnik ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa.  

 
W imieniu Wykonawcy:  
 
 
 
 
_____________________      ______________________ 
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PYTANIA ? 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do powyższego wzoru, zapraszam Cię do kontaktu (dane 
znajdziesz poniżej). 

Zachęcam Cię przy tym do śledzenia bloga „Wygraj w KIO” ( www.wygrajwKIO.pl ) 
– znajdziesz tam nie tylko dodatkowe informacje na temat postępowania przed Krajową 
Izbą Odwoławczą, ale także szereg innych wiadomości kluczowych w pracy związanej  
z zamówieniami publicznymi. 

 

KONTAKT: 
 

 

 
 

 
 
   +48 660 337 223 
 

 
 
biuro@dmkancelaria.pl 

d.michalak@dmkancelaria.pl 
 

 
ul. Piękna 24/26A 
00-549 Warszawa 

NIP: 8381765174 

 
 www.wygrajwKIO.pl 
 www.dmkancelaria.pl 
 

 
*** 

 

 

 

 
Nota prawna: Niniejszy materiał stanowi przedmiot ochrony praw autorskich. Jego użycie i udostępnienie odbywać 
się może wyłącznie niekomercyjnie i tylko na wewnętrzny użytek podmiotu korzystającego z materiału. Niniejsza 
publikacja ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie ma waloru porady bądź opinii prawnej. Kancelaria 
nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane samodzielnym użyciem / zastosowaniem się do treści ww. 
materiału przez czytelnika. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji w szczególności w sytuacji 
zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. 
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