
Załącznik Nr 1 

…………………………………….        
 ( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)  

   

Zespół Szkół w Radominie 

Radomin 14  

87-404 Radomin 

 

 

O F E R T A 

na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” 

 
 

............................................................................................................................................................. 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 

............................................................................................................................................................. 

( adres siedziby wykonawcy ) 

  

Nr tel: .................................................................. 

 

fax:   .....................................................................  

 

Adres do korespondencji: 
 

 

Strona internetowa Wykonawcy : 
 

 

e-mail Wykonawcy: 
 

 

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  

do kontaktów z Zamawiającym: 
 

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w UZP w dniu 04.11.2013r. pod 

Nr 447160-2013 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia,  za cenę ofertową:   

Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT) 

(słownie: .................................................................................................................................................... zł.)    

w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: …………………….. zł. 

Ryczałtową cenę netto: …………………………………….. zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………….……………. zł.) 

II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

III. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

IV. Następujące część dostawy zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/* 

................................................................................................................................................................ 

V. Termin wykonania zamówienia – rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy do 15 kwietnia 2014r. 

VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w załączonym  do SIWZ formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

REGON:                                     NIP:    -    -   -   



VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni 

VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę   przedsiębiorstwa. 

IX. Oferta zawiera ……… stron,  kolejno ponumerowanych. 

X. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty. 

    Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Kosztorys ofertowy (wg wzoru załącznika nr 1a). 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy (wg wzoru załącznika nr 2). 

3. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez 

zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez 

Zamawiającego w załączonym formularzu umowy do niniejszej specyfikacji i we wskazanym terminie (wg wzoru 

załącznika nr 4). 

4. dołączone i podpisane oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1pkt 2 

(wg wzoru załącznika nr 3). 

oraz: 

Wymienione w Rozdziale VIII.1) i VIII.2) dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu i potwierdzenia braku wykluczenia: 

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania  ofert. 

   2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d, albo informację o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru załącznika nr 5 lub  załącznik nr 6); 

 

 

 

 

      

                                                                                        

........................................................................ 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                         uprawnionej/uprawnionych do występowania,                                 

reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

…………………………………, dnia ………………... 

* niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

            



           Załącznik Nr 1a 

............................................................... 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

  

 

 

 

Kosztorys ofertowy: 

 

dla zadania p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” 
 

                                                                                         

Lp. Eko-groszek 

1. Cena jednostkowa netto 1 tony eko-groszku 
…………………………..zł 

2. VAT  
……………………………zł 

3. 
Cena jednostkowa brutto 1 tony eko-groszku 

(lp.1+lp.2) …………………………….zł 

4. Cena za 70 ton Eko-groszku (lp.3 x 70t) 
……………………………...zł 

Węgiel kamienny typu kostka 

5. 
Cena jednostkowa netto 1 tony węgla 

kamiennego typu kostka ……………………………...zł 

6. VAT 
……………………………...zł 

7. 
Cena jednostkowa brutto 1 tony węgla 

kamiennego typu kostka ……………………………...zł 

8. 
Cena za 40 ton węgla kamiennego typu 

kostka  (lp.7x40) ……………………………...zł 

Ogólna wartość zamówienia 

9.  
Całkowita wartość zamówienia netto 

(lp.1 x70t + lp.5 x 40t) ……………………………...zł 

10. VAT 
……………………………...zł 

11. 
Całkowita wartość zamówienia brutto 

(lp.9 + lp.10) ……………………………...zł 

 

                                                                                                                                         

 

 

.............................................................................. 

(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

uprawnionej / uprawnionych do występowania, 

     reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

..............................................., dnia ................................. 

 

 



Załącznik Nr 2 

............................................................... 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

                       

  

 

 

Oświadczenie 

 

do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione 

powyżej, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

                                                              

..................................................................................  

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..………………………., dnia ……………….. 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

 

............................................................... 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

        

 

                 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w 

Radominie” 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie 

objętym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

        

 

..................................................................................  

(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

uprawnionej / uprawnionych do występowania, 

     reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................., dnia ................................. 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 

 

.............................................................. 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Na podstawie art. 44 ustawy– Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami 

zamówienia na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” 

Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy we 

wskazanym terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, w załączonym formularzu 

umowy do niniejszej SIWZ. 

Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

na podstawie art. 24 w/w ustawy. 

 

 

 

 

 

                ……............................................................. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................., dnia ................................. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 

............................................................... 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

  

INFORMACJA WYKONAWCY 

na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 

  

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” 

informuję, o tym że  

nie należę do żadnej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

                     

     ................................................................................. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ , dnia .....................                                                                        

________________________ 

*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 

UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6 

 



 

Załącznik Nr 6   

....................................................................... 

(Nazwa i adres oferenta - pieczęć) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WYKONAWCY 

na podstawie art. 26 ust. 2d PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 

 

 

 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” , 

informuję, iż  

należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.),  

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
( Nazwa podmiotu, adres podmiotu  ) 

 

………………………………………..............………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.................................................................................. 

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania, 

reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

................................................ , dnia .....................                                                                        

___________________________________________________ 

*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY 

 

UWAGA: 

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O 

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5 

 



 

Załącznik Nr 8 

 

    UMOWA  NR  ZS.222.1.2013 -  PROJEKT  
 

zawarta dnia ……………………………. 2013 roku w Radominie pomiędzy 

Zespołem Szkół w Radominie, Radomin 14, 87-404 Radomin 

NIP: 503 00 76 714, REGON: 341314875 

nr telefonu 535 018 688 nr faksu 56 682 70 80 

reprezentowany przez:  

Zenobię Orzechowską  – Dyrektora Zespołu Szkół 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a ……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………..  REGON: ……………………………. 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 poz. 907 z późn. zm.),  o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje wykonanie zamówienia:  

Sukcesywne dostawy opału: 70 t eko groszku i 40 t węgla kamiennego typu kostka do szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół w Radominie.  

Parametry opału: 

1.Eko groszek: 

 uziarnienie 8-25 mm, 

 wartość opałowa nie mniejsza niż 28 mJ/kg, 

 zawartość popiołu do 10%, 

 zawartość siarki poniżej 0,6%, 

 zawartość wilgoci do 10%, 

2.Węgiel kamienny typu kostka: 

 wartość opałowa nie mniejsza niż 25 mJ/kg, 

 zawartość popiołu do 6%, 

 zawartość siarki poniżej 0,5%, 

 zawartość wilgoci do 10%, 

 

B) Miejsce dostawy : 

Eko groszek : 

1. Szkoła Podstawowa w Radominie z Filią w Dulsku – 50 ton  

       adres: Radomin 21, 87-404 Radomin 

2. Filia w Dulsku Szkoły Podstawowej w Radominie  – 20 ton 

      adres: Dulsk 28, 87-404 Radomin 

Węgiel kamienny typu kostka: 

1. Publiczne Gimnazjum w Radominie im. Fryderyka Chopin – 40 ton 

      adres: Radomin 14, 87-404 Radomin 

 



C) Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy dostarczać będzie opał sukcesywnie w zależności od potrzeb 

zamawiającego. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na opał telefonicznie uzgadniając termin i miejsce dostawy z 

wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 

zapotrzebowania i dostarczenie opału do poszczególnych szkół w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. Jednorazowa 

dostawa opału do każdej placówki wyniesie minimum 5 ton.  

 

D) Zamawiający dokonuje każdorazowo odbioru ilościowego danej dostawy. Do każdej dostawy wykonawca dostarczy 

dokument potwierdzający dostawę zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, miejsce rozładunku. 

Wykonawca wystawi fakturę za dostawy opału na koniec każdego miesiąca. W fakturze należy uwzględnić każdą 

dostawę opału do każdej placówki wchodzących w skład Zespołu Szkół w Radominie podając jego ilość.  

 

E) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zważenia dostarczonego opału oraz do sprawdzenia wilgotności i innych 

jego parametrów na koszt wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności (waga węgla faktycznie dostarczonego 

jest inna niż na dokumencie odbioru) wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty i wskazania wielkości 

faktycznych oraz pokrycie kosztów ważenia. W przypadku stwierdzenia parametrów jakościowych odbiegających od 

parametrów określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej reklamacji. 

Wykonawca udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie 

uznana w całości zgodnie z żądaniem zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji wykonawca zobowiązany jest 

do wymiany towaru na nowy, wolny od wad, oraz na pokrycie wartości poniesionej szkody spowodowanej użyciem 

towaru wadliwego, do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. Koszty badania jakości opału 

obciążają zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów opału 

dostarczonego z parametrami wymaganymi to wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego. 

 

F) Zamawiający przewiduje prawo opcji ze względu na przedłużenie się okresu grzewczego, spowodowanego 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. przedłużającym się  okresem występowania niskich temperatur.. 

Prawem opcji objęta jest dostawa opału do 10 ton węgla typu kostka i do 20 ton eko-groszku.  

 

G) Cena jednostkowa brutto 1 tony opału dla zamówienia podstawowego i ilości dodatkowej opału (z prawa opcji)  

przez okres trwania umowy nie ulegnie wzrostowi.  

 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji zadania:  -  15  kwietnia 2014r. 

 

§ 3. 

 Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2013 poz. 907z późn. zm.), Zamawiający 

przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęta jest dostawa do 20 ton eko-groszku  i 

do 10 ton węgla kamiennego typu kostka będących przedmiotem zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji, dotyczące realizacji dostawy 

do 20 ton eko-groszku  i do 10 ton węgla kamiennego typu kostka. Zamawiający w okresie do 10 marca 2014r. 

złoży pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Termin realizacji zamówienia wyniesie do 7 dni od dnia 

złożenia oświadczenia wykonawcy.  

 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

dostawę 70 ton Eko-groszku i 40 ton węgla kamiennego typu kostka. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy, 

stanowiącej integralną część umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, wyraża się kwotą (za całe zadanie) w wysokości netto: 

….......................................... PLN (słownie:..........................................................................), podatek VAT 

kwota.......................... (słownie ..........................................................................),  

wartość brutto .......................... (słownie .................................................................................). 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie za dostawę: 

-  1 tony eko-groszku wynosi………………..zł brutto (słownie:………………….……………),  

-  1 tony węgla kamiennego typu kostka wynosi …………………….zł brutto (słownie:……………………………) 



Maksymalne wynagrodzenie za dostawę do 20 ton eko-groszku  i 10 ton węgla kamiennego typu kostka wyniesie 

…………………….zł brutto. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze rejestracyjnym NIP............................................. 

4. Wykonawca wystawi  fakturę - za wykonanie dostawy za każdy miesiąc, na Imię Zamawiającego, tj.: 

Zespół Szkół w Radominie 

Radomin 14 

87-404 Radominie 

Faktury należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Radominie, Radomin 14, 87-404 Radomin. Zamawiający oświadcza, że: 

-  jest czynnym podatnikiem VAT 

- posiada numer rejestracyjny NIP 503-00-76-714  

5. Należność za wykonane dostawy Zamawiający ureguluje w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na konto Nr ………………..……… wskazane przez Wykonawcę.  

Za zwłokę naliczane będą odsetki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

6.  Zamawiający nie wyraża zgody na cesję  należności wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich.  

 

§ 5. 

1. W imieniu Zamawiającego występować będzie P. Przemysław Osiński – Sekretarz Zespołu Szkół w Radominie oraz 

P. Paweł Prądzyński – pracownik administracji Zespołu Szkół 

2. W imieniu Wykonawcy występować będzie:................................................ 

 

§ 6. 

Kary umowne: 

1.W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem dostawy przez jedną ze stron z jej winy – 

strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odstępne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy w trakcie jego wykonywania, 

rozliczenie nastąpi po określeniu przez obie strony stopnia zaawansowana wykonania robót. 

3.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy –   z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 7. 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 9. 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

§ 11. 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA : 

 

 

 

 


