
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
realizowane w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia  
dorosłych osób z autyzmem” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 Inrastruktura społeczna  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
plac gen. Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk 
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu: 
Ryszard Banach 
r.banach@tlen.pl 
tel. 508 088 433 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019). 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rodzaj zamówienia: usługi, roboty budowlane 
2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Kod CPV: 44221000-5 – Okna, drzwi i podobne elementy 
3. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej do budynku mieszkalnego 
dla dorosłych osób z autyzmem realizowanym obecnie w Gdańsku przy 
ul. Malczewskiego 133.  
Minimalna gwarancja na wykonane prace – 5 lat 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poniższe elementy: 
 
CZĘŚĆ 1. 
a. stolarka okienna - 92 okna PCV w kolorze grafitowym RAL 7016,( PW.RYS.Z1) 
CZĘŚĆ 2. 
b. stolarka drzwiowa - 88 sztuk  sztuk drzwi wewnętrznych, (PW.RYS.Z2)   
     stolarka drzwiowa - 14 sztuk drzwi wnętrznych aluminiowych, (PW.RYS)Z3) 
     stolarka drzwiowa - 8 sztuk witryn w systemie stolarki aluminiowej, (PW.RYS.Z4) 
     stolarka drzwiowa - 4 sztuk drzwi zewnętrznych aluminiowych, (PW.RYS.Z5) 
      
Szczegółowy zakres zamówienia wskazany jest w Załączniku nr 1 Specyfikacja techniczna. 
Sposób realizacji zamówienia ma być zgodny z Załącznikiem nr 2 Wzór umowy. 
 
 
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty transportu) zawarte powinny być 



 

 
 

 
 

 
 

w cenie. 
5. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zlecenia. 
6. Wymagane jest wskazanie w Ofercie warunków płatności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 
dopuszcza płatności zaliczkowe w maksymalnej wysokości 50% wartości zamówienia. 
7. Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po 
przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 
8. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, może zażądać od każdego Oferenta udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającego wpływ na wysokość 
oferowanej ceny. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, 
oferta zostanie odrzucona. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość dodatkowych dostaw/prac od wybranego wykonawcy, 
nieobjętych podstawowym zamówieniem pod warunkiem, że wartość nie przekracza 50% 
wartości pierwotnego zamówienia. 
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia na 
adres e-mail: r.banach@tlen.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 
dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania oferty tj. 18.10.2022 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie 
do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, 
że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności 
postępowania i równego traktowania Oferentów. Zamawiający udzieli odpowiedzi 
Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść odpowiedzi na stronie www 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 
11. Oferenci niespełniający warunków udziału w postepowaniu podlegają wykluczeniu z 
postępowania. Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę bądź wskazane 
są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia nazwy producenta lub urządzeń, 
postanowienia te należy odczytywać jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i 
jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowe prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego 
niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają 
wymagany standard jakości towarów lub usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w 
ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisanych w przedmiotowym 
zapytaniu. Za równoważne uznaje się rozwiązania jak również elementy, materiały, urządzenia 
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest 
identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne dla Zamawiającego 
zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i 
parametry, to takie które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniem, wyrobom, 
parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi 
systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz 
pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w specyfikacji zamówienia. 
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 
 
IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA  WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert wariantowych. 
 
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji umowy (tj. dostawa i montaż wszystkich elementów stanowiących przedmiot 
zapytania): maksymalnie 3 tygodnie od momentu wejścia na budowę. Przewiduje się wejście 
na budowę w pierwszej połowie grudnia 2022. O gotowości oddania placu budowy Wykonawca 



 

 
 

 
 

 
 

zostanie poinformowany z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem. 
2. Podpisanie umowy z dostawcą (a tym samym złożenie zamówienia) przewiduje się w ciągu 7 
dni od zakończenia postępowania. 
3. Możliwa jest wizja lokalna przed złożeniem oferty po uprzednim 2 -dniowym zapowiedzeniu 
wizyty Oferenta w miejscu wykonania zamówienia, tj.  ul. Malczewskiego 133, 80-113 Gdańsk. 
 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy: 
1.1 którzy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z 
przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcami. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
1.2 wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
1.3 którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem niniejszego postępowania; 
1.4 którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali lub nienależycie wykonali w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
1.5 którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835). 
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1, Wykonawca powinien złożyć 
właściwe oświadczenie wraz ofertą. 
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 
1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 
w postępowaniu: 
1.1 W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. 
1.2 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci posiadania doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia. Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca 



 

 
 

 
 

 
 

oświadczy, iż posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
1.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1.1 i 1.2 będzie 
dokonana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy. 
 
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta składana przez Wykonawcę ma być sporządzona na formularzu stanowiącym  
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty. 
2. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. 
3. Oferty są jawne i podlegają upublicznieniu. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym może być wydłużony na 
wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w formie elektronicznej za 
pośrednictwem bazy konkurencyjności lub na adres poczty elektronicznej autyzm@spoa.org.pl 
lub osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym (sekretariat pracuje  
w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00). 
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 25 października 2022 o godz. 14.00 
3. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule maila przekazującego ofertę wpisać 
„Zapytanie ofertowe – stolarka okienna i drzwiowa”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami 
musi być przesłana w formie skanu. 
4. W przypadku składania oferty w formie papierowej, koperta zawierająca ofertę ma być opisana 
„Zapytanie ofertowe – stolarka okienna i drzwiowa ”. 
5. Za termin złożenia oferty rozumie się termin i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, 
tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 lub dostarczenia do sekretariatu 
Stowarzyszenia. 
6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo 
zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności. 
 
XI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY, KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGI 
1. Do oceny ofert Zmawiający dopuści oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w 
sekcji XI niniejszego Zapytania oraz złożone w terminie przez Wykonawców nie podlegających 
wykluczeniu zgodnie z sekcją VI niniejszego Zapytania ofertowego, spełniających warunki udziału 
w postępowaniu określone w Sekcji VII niniejszego Zapytania ofertowego oraz kompletne.  
2. Oferty zostaną ocenione według kryterium: cena ryczałtowa netto. Cena ryczałtowa jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty, poza 
przypadkami określonymi w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i 
wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. 
3. Waga kryterium cena ryczałtowa netto wynosi 100%. Punktacja zostanie przyznana na podstawie 



 

 
 

 
 

 
 

informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie 
w sposób następujący: 
 
Cena netto przedmiotu zamówienia – Pc 
 
       Cn x 100                    Pc -   otrzymane punkty za kryterium  cena netto przedmiotu zamówienia 
Pc = -------------                Cn -   cena netto najniższej spośród Ofert  nieodrzuconych 
           Cb                           Cb -  cena netto badanej oferty  
 
4. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, 
który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku 
oceny uzyska największą liczbę punktów. 
6. Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności. 
 
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku 
postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania nieistotnych zmian postanowień 
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
1.2 Za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1.1, termin realizacji umowy może ulec 
zmianie w następujących sytuacjach: w przypadku działania siły wyższej, tj. wystąpienia 
zdarzenia, które pozostaje poza kontrolą strony (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne, ograniczenia wynikające z aktów władzy państwowej, skutki związane z pandemią 
lub epidemią), konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych niemożliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania, które mają bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonywania robót, lub oczekiwania na uzyskanie zezwoleń lub zgód. 
1.3 Wynagrodzenie w ramach umowy może ulec zwiększeniu, zgodnie z puntem 6.5.2.e) 
Wytycznych o których mowa w sekcji II niniejszego zapytania, na skutek ujawnienia 
konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których nie można było wcześniej 
przewidzieć oraz ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku, gdy faktyczny obmiar okien 
wykaże łączne odchylenie od wymiarów wskazanych w specyfikacji, przekraczające 3%, 
zgodnie z §9.5 umowy. 
 
 
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą 
zawarcie ważnej umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 
prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny 
takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 
 



XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający – Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym, plac gen. Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia objęte zapytaniem ofertowym;
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ostatniej pomocy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020;
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym;
6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane
osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe, co Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawartym w Formularzu oferty,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
XIX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFEROWEGO 
Załącznik nr 1 , 2, 3, 4, 5 Specyfikacja techniczna 
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Załącznik nr 7 Formularz oferty


