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Toruń, 23 lutego 2021r. 
 
PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Niniejszym, działając w imieniu Interhandler Sp. z o.o. w Toruniu, udzielamy pełnomocnictwa następującym 
pracownikom: 
 
1. Pan Tomasz Wegner  – Dyrektor ds. Handlowych 
2. Pani Izabela Ostrowska  – Dyrektor Logistyki i Zakupów 
3. Pani Małgorzata Solarczyk  – Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży 
4. Pani Ellen Odważna  – Kierownik Działu Finansowego 
5. Pani Agnieszka Ezeonwurie – Kierownik ds. Przetargów i Koordynacji Wsparcia Sprzedaży 
6. Pan Paweł Bromirski   – Specjalista ds. Produktu – Osprzęty 
7. Pani Magdalena Krzywania  – Asystent ds. Koordynacji Sprzedaży  
 
do reprezentowania Spółki we wszystkich czynnościach w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych oraz we wszystkich innych postępowaniach, w tym przetargowych i aukcjach, w zakresie 
obejmującym w szczególności: 

− przygotowywania, podpisywania i składania ofert wraz  załącznikami, 

− podpisywania i składania wszelkich oświadczeń i dokumentów, 

− poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

− składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, 

− udzielania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych dokumentów składanych w  
        postępowaniach, 

− zawarcia umów na realizację zamówień publicznych i niepublicznych, 

− zawarcia umów konsorcjum, 

− składania zapytań, odwołań i skarg do sądu. 

 
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia wyżej wymienionych do dokonywania wskazanych czynności 
jednoosobowo. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje prawa pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.  

 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa może 

nastąpić w każdym czasie i wygasa z chwilą ustania stosunku pracy pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem. 

Niniejsze pełnomocnictwo zastępuje wszystkie dotychczas udzielone pełnomocnictwa. Jeżeli zakres 

wcześniejszych pełnomocnictw jest inny niż niniejszego pełnomocnictwa, wcześniejsze umocowanie wygasa.  

 

W kwestiach nieunormowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. Zm.). 

 
 
 
 

 

____________________________ 

(podpis) 

 

____________________________ 

(podpis) 
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