ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018
Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek" zaprasza do złożenia oferty na:
Prace adaptacyjne żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej

I.

II.

Zamawiający:
Pełna nazwa podmiotu: Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek "Misiek"
Adres: ul. Zakładników 11, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7340017641
E-mail: krystyna.gurba@gmail.com
Tel. 889 464 155
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w
budynku zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka.
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-120031/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz
łączenia życia zawodowego z prywatnym. Roboty te polegają na
wykonaniu prac
wykończeniowo- remontowo-instalacyjnych - zakres oraz ilość prac do wykonania określają
załączniki: Załącznik nr 1a Przedmiar robót_roboty wewnętrzne, Załącznik nr 1a Przedmiar
robót_elektryka, Załącznik nr 1b Przedmiar robót_sanitarne_dostawa i montaż.
2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) przedmiot zamówienia to:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3. Zamawiający podzielił zamówienie na części ( pakiety):
1) Część I: Prace Adaptacyjno-Wykończeniowo-Instalacyjne
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym ilości materiałów oraz ich rodzaj
określa Załącznik nr 1a Przedmiar robót_roboty wewnętrzne, Załącznik nr 1a
Przedmiar robót_elektryka.
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Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi (licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru) za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa cywilnego w tym zakresie. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
skorzystania z rękojmi za wady niezależnie od uprawnień przysługujących mu z
tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancję jakości.
2) Cześć II: Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym ilości urządzeń oraz ich rodzaj
określa Załącznik nr 1b Przedmiar robót_sanitarne_dostawa i montaż.
Gwarancja na wmontowane wyposażenie min. 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru.
4. Wszystkie nazwy własne w tym nazwy producentów/modele o ile są użyte w przedmiarze
robót oraz pozostałej dokumentacji składającej się na zapytanie ofertowe mają charakter
poglądowy w celu zaprezentowania standardu wykonania i funkcjonowania
materiałów/urządzeń. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie materiałów/urządzeń
innych niż wskazano w zapytaniu pod warunkiem, że są równoważne i nie są rozwiązaniami
o niższym standardzie.
5. W zakresie kolorystyki montowanych urządzeń/ wykończenia ścian, podłóg itd.
Wykonawca kierował się będzie decyzją Zamawiającego to znaczy, że na każdym etapie
prac budowlanych oraz montażowych, gdzie należy podjąć decyzję o kolorystyce
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego zgodę na proponowaną
kolorystykę urządzeń sanitarnych, posadzki itd. Zgoda ma charakter zgody pisemnej
z zastrzeżeniem, że może być wyrażona za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail).
6. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i wskazań Zamawiającego,
zgłaszanych podczas trwania realizacji inwestycji.
8. Zamawiający wymaga, aby faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji
zamówienia, tj. wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia
odbywało się przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku – Kodeks pracy (Tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 917 ze zm.).
9. Na każde żądnie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca
zobowiązuje się do przedłożenia wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane
będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Podpisany przez Wykonawcę wykaz osób
realizujących zamówienie winien się znajdować się w miejscu realizacji przedmiotowego
zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia
umowy oraz w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie,
potwierdzenia dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy świadczącym
usługę, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę
oraz ewidencji ich czasu pracy.
III.
Miejsce realizacji zamówienia: Żeleźnikowa Wielka 13, Gmina Nawojowa, Powiat
Nowosądecki.
Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem realizacji
zamówienia. Zamawiający w miejscu realizacji zamówienia udostępni także do wglądu
dokumenty związane z projektem budowlanym. Termin oględzin należy wcześniej
uzgodnić z Zamawiającym.
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IV.
V.

Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2018 r.
Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający nie jest
podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
VI.
Warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
1) Cześć I: Prace Adaptacyjno-Wykończeniowo-Instalacyjne: Warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się należytym wykonaniem
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum jednej roboty budowlanej tożsamej z przedmiotem
zamówienia (tj. roboty wykończeniowe/remontowe/instalacyjne/) o wartości co najmniej 40 000,00 zł
brutto.
2) Cześć II: Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego: Warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej:
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się należytym wykonaniem w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum jednej dostawy z montażem wyposażenia
sanitarnego o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto.
2. Jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z
ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykazem zrealizowanych
robót budowlanych /dostawy z montażem wyposażenia sanitarnego zgodnych z warunkami z pkt
1) ppkt 1) oraz ppkt 2) w zależności na ile pakietów składają ofertę. Do oferty załączają także
dowody potwierdzające zrealizowane dostawy/roboty budowlane. Przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje, protokoły odbioru, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające rzetelne
zrealizowanie dostaw stanowiących przedmiot zamówienia (Pakiet II) lub potwierdzających
zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych
(Pakiet I).
VII.
Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do
poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny ofert.
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą poniższe kryteria:
1) Pakiet I:
Cena: 70%
Skrócenie terminu realizacji: 30%
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a) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto
(PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 70
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa
brutto”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
b) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium skrócenie terminu
realizacji (zakończenie robót wcześniej niż wymagane w Zapytaniu jako minimum) -PKt
zostanie obliczona wg następującej formuły
 Za brak skrócenia terminu realizacji – zaproponowanie wymaganego terminu
realizacji Oferta otrzyma 0 punktów
 Za skrócenie terminu realizacji o 7 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 10 punktów
 Za skrócenie terminu realizacji o 14 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 20 punktów
 Za skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 30 punktów
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego
kryterium może otrzymać odpowiednio 0/10/20/30 pkt
c) Punkty otrzymane za kryterium cena oraz skrócenie terminu realizacji będą sumowane wg
wzoru:
Po = PKc + PKt
gdzie:
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa
brutto”,
PKt - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Skrócenie
terminu realizacji”.
2. Pakiet II:
Cena: 70%
Skrócenie terminu realizacji: 30%
a) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto
(PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 70
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa
brutto”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
b) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium skrócenie terminu
realizacji (zakończenie montażu urządzeń wcześniej niż wymagane w Zapytaniu) –PKt
zostanie obliczona wg następującej formuły
 Za brak skrócenia terminu realizacji – zaproponowanie wymaganego terminu
realizacji Oferta otrzyma 0 punktów
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Za skrócenie terminu realizacji o 7 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 10 punktów
Za skrócenie terminu realizacji o 14 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 20 punktów
Za skrócenie terminu realizacji o 21 dni kalendarzowych od wymaganego w
zapytaniu Oferta otrzyma 30 punktów

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego
kryterium może otrzymać odpowiednio 0/10/20/30 pkt
c) Punkty otrzymane za kryterium cena oraz skrócenie terminu realizacji będą sumowane wg
wzoru:
Po = PKc + PKt
gdzie:
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa
brutto”,
PKt - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Skrócenie
terminu realizacji”.
Prace składające się na Pakiet II mogą zostać rozpoczęte po zakończeniu prac składających się na Pakiet
I. W przypadku przedłużenia się prac składających się na Pakiet I lub zaproponowania w Ofercie w
ramach pakietu I terminu, który uniemożliwia zachowanie terminu realizacji zaproponowanego w
Ofercie w ramach Pakietu II, Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji prac w ramach pakietu II
zgodnie z formułą:
Termin realizacji= (Termin zakończenia prac w ramach Pakietu I dodać ilość dni jaka upłynęła od
momentu złożenia oferty w ramach Pakietu II do momentu zakończenia prac w ramach Pakietu I) minus
Ilość dni zaproponowana w ofercie w ramach kryterium skrócenie okresu realizacji (Pakiet II).
VIII.
Oferta wspólna i podwykonawstwo
1. Oferta wspólna
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków, to znaczy, że minimum jeden z Wykonawców musi spełniać warunki
udziału oraz złożyć w swoim imieniu dokumenty potwierdzające spełnienie tych
warunków.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
3) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.
5) Zamawiający przekazuje wszelkie informacje i oświadczenia związane z
postępowaniem wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi wykonawców oraz
wyłącznie z nim prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem.
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
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7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców
umowę regulującą współpracę Wykonawców, która powinna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego zamówienia obejmującego swoim
zakresem realizację całości przedmiotu zamówienia, za które wykonawcy
ponoszą solidarną odpowiedzialność
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy wraz ze wskazaniem
osób odpowiedzialnych za koordynację poszczególnego zakresu zamówienia,
c) sposób i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamówienia,
d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.
2. Podwykonawstwo.
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia.
2) Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany
w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania. Brak informacji
w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom
będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
wykonawcę.
3) Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu od podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie
polega.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu zamieszcza o tych podmiotach
informacje w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na zasoby których się powołuje, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu przez podwykonawców zamieszcza
o podwykonawcach informację w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału.
IX.
Termin składania ofert: 02.11.2018
1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w opisanej i zaklejonej kopercie (Oferta na
adaptację żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej) w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający
przewiduje możliwość złożenia oferty elektronicznie poprzez wysłanie jej w formie
podpisanego przez osoby upoważnione skanu na adres e-mail: krystyna.gurba@gmail.com.
Wówczas w tytule wiadomości należy podać „Oferta na Adaptację żłobka w Żeleźnikowej
Wielkiej” oraz wskazać w treści wiadomości konieczność potwierdzenia jej dotarcia do
skrzynki Zamawiającego. Wówczas pracownik Zamawiającego poprzez mail zwrotny
potwierdzi jej otrzymanie. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku, gdy złożona
przez e-mail oferta zostanie wybrana, Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego
ofertę w wersji papierowej najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy.
2. Kalkulując cenę, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z prawidłową
realizacją zamówienia.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
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c)

4.

5.

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane przez
Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże,
iż nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie jako informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych dotyczących firmy/adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.
Zamawiający oświadcza, ze dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone
przez Wykonawców nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, a dane
osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb oceny ofert i realizacji
usługi objętej Zapytaniem ofertowym.

X.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
1. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
posiadaniu
co
najmniej
10%
udziałów
lub
akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający: Pani Krystyna Gurba, osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania: Pani
Monika Bochenek.
Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie
w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

o

niepozostawaniu

z

Zamawiającym

XI.

Określenie istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do Zapytania.
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umów w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN
XII.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIII.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIV.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
XV.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego
postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia
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XVI.

XVII.

Klauzula informacyjna
Zamawiającego

dotycząca

przetwarzania

danych

osobowych

przez

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
została zamieszczona w Załączniku nr 6 do niniejszego Zapytania, stanowiącego jego
integralną część.
Osoba do kontaktu.
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: Krystyna Gurba, tel. 889 464 155, e-mail: krystyna.gurba@gmail.com

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia- Przedmiary
2. Formularz Oferty
3. Oświadczenia.
4. Wzór umowy
5. Wykaz wykonanych dostaw/robót budowlanych.
6. Klauzula informacyjna RODO
Zatwierdzam:
17.10.2018 r., Krystyna Gurba
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