Rybnik, 8 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe
Dotyczy Projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-01 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Postępowanie zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:
- na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Rybniku,
- na stronie http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/,
- na stronie http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik
email: mzmp@zsme.pl
telefon: 32 422776, 505 761 524, fax: 32 4229266

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób dla Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Usługa przewozu osób do Gliwic na Politechnikę Śląską w dniach:
− 11 luty 2020 - autokar/bus 27 osób - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
− 12 luty 2020 - autokar/bus 16 osób - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
− 18 luty 2020 - autokar/bus 24 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
b) Usługa przewozu osób do Warszowic do Fabryki NKT CABLES w dniu:
− 5 marzec 2020 -- autokar/bus 22 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.13.00
c) Usługa przewozu osób do Kuźni Raciborskiej do Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w dniu:
− 18 marzec 2020 -- autokar/bus 24 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
d) Usługa przewozu osób do Bielska-Białej do Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów
BEFARED S.A. w dniach:
− 19 marzec 2020 - autokar/bus 21 osób - wyjazd o godz.8.15, powrót do godz.15.00
− 20 marzec 2020 - autokar/bus 12 osób - wyjazd o godz.8.15, powrót do godz.15.00
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Wszystkie wyjazdy z ul. Saint Vallier przy Teatrze Ziemi Rybnickiej.
W cenę usługi wliczone są opłaty za autostrady i parkingi.
Wykonawca musi posiadać zgodne z przepisami uprawnienia do świadczenia usług.

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- realizacji usługi przewozu osób zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (pkt. II.3.).
- załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do
świadczenia usług zawartych w zapytaniu
- podpisania umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
3. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej niż pierwszego dnia
następującego po dniu zakończenia wykonywania umowy.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKLUCZENIA
1. W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający zgodne z przepisami uprawnienia do
świadczenia usługi przewozu osób. Oferent jest zobowiązany do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie w/w wymogu.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
zamawiającym. 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 przeprowadzaniem 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 związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferent w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną
realizacją przedmiotu zamówienia.
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4. Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z trzech elementów:
a) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
c) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do świadczenia usługi
przewozu osób
5. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny
wypełnione.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 16 stycznia 2020 roku do godz. 15.00
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: mzmp@zsme.pl albo
b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Oferta na przewóz osób" albo
c) pocztą w kopercie z dopiskiem „Oferta na przewóz osób" na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza
Kościuszki 23, 44-200 Rybnik
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 17 stycznia 2020:
a. na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza
Kościuszki w Rybniku,
b. na stronie internetowej pod adresem: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/
c. na stronie internetowej pod adresem:
http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania
d. przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów
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VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23.
2. Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na
adres:
Zespół
Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych
im.
Tadeusza
Kościuszki
w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres:
sekretariat@zsme.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z
art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak
uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych
cech.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy),
3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego),
4) prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla
którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Ewa Kuczyńska-Tomiło - koordynator projektu pod
(telefon: 32 422 27 76, 32 422 92 66 lub 505 761 524, email: ekuczynska@zsme.pl)
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
c) wzór umowy (załącznik nr 3).
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Nazwa przedmiotu zamówienia: "Oferta na usługę przewozu osób" dla Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku"
Dane Wykonawcy:
− Pełna nazwa: ................................ ……………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................
− Adres siedziby: ............................. ……………………………………………………………………………………
− Adres e-mail: ........................................................................................................................
− NIP: .............................................. ……………………………………………………………………………………
− Numer telefonu: .......................... ……………………………………………………………………………………
− Nazwisko i imię właściciela:*...........…………………………………………………………………………………
* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
(także w formie spółki cywilnej)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:
Wartość oferty brutto ............................. zł, w tym podatek VAT ................. zł,
2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych
w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
5.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio je go dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Wykonawca

…………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "usługę przewozu
osób" dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
oświadczam/y, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy
żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22
ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
− sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
− zdolności technicznej lub zawodowej.
3) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
− pozostawaniu 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.
Wykonawca

…………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR ……..

zawarta w dniu ………………… w Rybniku pomiędzy:
Miastem Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
przy ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik,
reprezentowanym przez Dyrektora - Marka Holona
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
reprezentowaną przez
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług przewozu osób w
ramach wizyt studyjnych, w związku z realizacją projektu „Mój zawód - moja pasja" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. terminy i miejsca wykonania usługi oraz świadczenia
zawarte w cenie znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
§2
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]
3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy w terminach podanych w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
§3
[Obowiązki Stron umowy]
1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego
niniejsza umowa jest realizowana.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością,
7

b) zapewnienie
uczestnikom
wyjazdu
odpowiednich
warunków
bezpieczeństwa
i higieny,
c) realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
d) zapewnienie terminowego stawienia się uczestników wizyt studyjnych na Politechnikę Śląską i do
zakładów.

1.
2.

1.

2.

§4
[Wynagrodzenie i ceny jednostkowe]
Cena za wykonanie usługi została określona przez Wykonawcę w ofercie z dnia ...................
i wynosi .................. zł brutto (słownie: ........................................... złotych).
Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy określone w załączniku nr 1 oraz niniejszej umowie.
§5
[Zasady rozliczeń i płatności]
Strony ustalają, że płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie
wcześniej, niż pierwszego dnia następującego po dniu zakończenia wykonywania usługi objętej
niniejszą umową.
Strony ustalają, że w treści faktury VAT należy uwzględnić poniższe dane identyfikacyjne
i adresowe Nabywcy/ Zamawiającego:
a) Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58
b) Odbiorca: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik

§6
[Odpowiedzialność cywilna]
Odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń autokaru/busa powstałe z winy uczestników ponoszą bezpośrednio uczestnicy
wyjazdu.
§7
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
30% kwoty opisanej w § 4 ust. 1,
b. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 200 zł (dwieście złotych) za każdą
rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu dojazdu na miejsce rozpoczęcia wizyty studyjnej,
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy.
2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych
przez Zamawiającego.
3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

1.

§8
[Forma zmian i uzupełnień umowy]
Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy pod warunkiem
zgody obu stron. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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1.

1.
2.

§9
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane
na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
[Postanowienia końcowe]
Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………

……………………………………
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załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Terminy i miejsca wykonania usługi
a) Usługa przewozu osób do Gliwic na Politechnikę Śląską w dniach:
− 11 luty 2020 - autokar/bus 27 osób - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
(wizyta o godz. 9.00)
− 12 luty 2020 - autokar/bus 16 osób - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
(wizyta o godz. 9.00)
− 18 luty 2020 - autokar/bus 24 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
(wizyta o godz. 9.00)
b) Usługa przewozu osób do Warszowic do Fabryki NKT CABLES w dniu:
− 5 marzec 2020 -- autokar/bus 22 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.13.00
(wizyta o godz. 9.00)
c) Usługa przewozu osób do Kuźni Raciborskiej do Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
w dniu:
− 18 marzec 2020 -- autokar/bus 24 osoby - wyjazd o godz.8.00, powrót do godz.14.00
(wizyta o godz. 9.00)
d) Usługa przewozu osób do Bielska-Białej do Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów
BEFARED S.A. w dniu:
− 19 marzec 2020 - autokar/bus 21 osób - wyjazd o godz.8.15, powrót do godz.15.00
(wizyta o godz. 10.00)
− 20 marzec 2020 - autokar/bus 12 osób - wyjazd o godz.8.15, powrót do godz.15.00
(wizyta o godz. 10.00)
2. Wszystkie wyjazdy i przyjazdy - ul. Saint Vallier przy Teatrze Ziemi Rybnickiej.
3. Świadczenia zawarte w cenie:
a) Transport autokarem/busem:
a. z aktualnym przeglądem technicznym,
b. z aktualną polisą OC,
b) W cenę transportu wliczone są opłaty za autostrady i parkingi

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………

WYKONAWCA:

……………………………………
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