
 

________________________________________________________________________________ 
Projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2016/OWES 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich 
ul. Sienkiewicza 19, 76 – 200 Słupsk 
web: www.cio.slupsk.pl 
NIP: 8392049033,  KRS 0000056842,  REGON: 770727622 
 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Dudzic, 
tel. 59 83 35 750/ e-mail: k.dudzic@stowdeb.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady 
konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu  pn. „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Debrznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
na lata 2014-2020. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Zamawiającego nie obwiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi Kluczowego Doradcy Biznesowego/ 
Kluczowej Doradczyni Biznesowej,  na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy  

o świadczenie usług.  
2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  

 kod CPV 79410000-8 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
  i zrządzania oraz podobne; kod CPV  79411100-9 usługi doradcze w zakresie rozwoju 
działalności gospodarczej; kod CPV  72221000-0 usługi doradcze w zakresie analizy 
biznesowej. 

3. Łączna liczba godzin doradztwa to 1152 godziny, przy czym liczba godzin  w: 

a) 2016 roku: 72h, przy czym dopuszcza się realizację mniejszej liczby godzin, nie 
mniej jednak niż 30h, z zastrzeżeniem, że różnica wynikająca z  niezrealizowanych 
godzin będzie wykonana w 2017r., tj. w I kwartale roku. 

b) 2017 roku: 216h (średnio 18h/m-c); 

c) 2018 roku: 216h (średnio 18h/m-c), 

d) 2019 roku: 216h (średnio 18h/m-c), 

e) 2020 roku: 216h (średnio 18h/m-c), 

f) 2021 roku: 216h (średnio 18h/m-c). 

http://www.cio.slupsk.pl/
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Wskazana powyżej w opisie przedmiotu zamówienia liczba 1152 godzin 
doradztwa jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji  
w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie 
zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu. 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie 
przeprowadzone doradztwo. 

4. Termin realizacji usługi: świadczenie usługi rozpocznie się nie wcześniej  

niż od GRUDNIA 2016r. i zakończy nie później niż do 31.12.2021r 

5. Warunki płatności:  
a) wynagrodzenie płatne w częściach, nie częściej niż raz w m-cu, za faktycznie 

zrealizowane godziny doradztwa, 

b) w terminie 14 dni od dnia prawidłowo sporządzonej i złożonej faktury/ rachunku, 

jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi  

w danym miesiącu, co potwierdzone będzie protokołem zdawczo-odbiorczym. 
6. Miejsce realizacji usługi: 

a) Usługa będzie realizowana na terenie subregionu południowego województwa 
pomorskiego (tj.: powiat człuchowski, chojnicki i kościerski), w miejscu wskazanym 
przez Zmawiającego. 

b) Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego  
i Wykonawcę harmonogramem prac. 

7. Klienci usługi:  

a) podmioty ekonomii społecznej (w tym organizację pozarządowe, dalej zwane PES) 
nieprowadzące działalności gospodarczej, planujące ekonomizację, pod warunkiem 
przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (co wiąże się ze stworzeniem miejsca 
pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym)  

b) podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą zwaną 
przedsiębiorstwami społecznymi (dalej zwane PS), które ubiegać się  będą  
o wsparcie finansowe na stworzenie nowego miejsca pracy dla osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  

c) grupy inicjatywne (osoby fizyczne i osoby prawne) zainteresowane stworzeniem 
miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 
zamierzające utworzyć podmiot ekonomii w formie przedsiębiorstwa społecznego.  

8. Zakres świadczonej usługi:  

a) zindywidualizowana i kompleksowa usługa wsparcia biznesowego, 
obejmująca: 

- rozpoznanie potrzeb, problemów i potencjału biznesowego PS/PES i w oparciu 
o nie, przygotować proces doradztwa oraz przeprowadzić ocenę tego procesu,  

- opracowanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS/PES 
oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,  

- skuteczne wsparcie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,  

- opracowanie planu naprawczego dla PS ,  

- doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i 
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koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,  

- wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji  
z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,  

- współpraca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring.  

b) zakres tematyczny doradztwa biznesowego, obejmuje minimalnie następujące 
działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług 
przedsiębiorczości społecznej:  

- doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez podmiot 
ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej 
(dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i 
branżowe),  

- poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych  
i ofert, analiza rynku,  

- przygotowywanie i praca nad biznes planem,  

- negocjacje z instytucjami finansującymi, 

- restrukturyzacja działalności, tworzenie, nowego miejsca pracy,  

c) regularne monitorowanie sytuacji gospodarczej i społecznej PS (nie rzadziej niż co 6 
m-cy), 

d) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania klientów OWES, 

e) wspieranie i wzmacnianie działań animacyjnych OWES 

f) przygotowywanie opracowań merytorycznych związanych z sektorem 
ekonomii społecznej -  w każdym kwartale obowiązywania umowy co najmniej  
1 artykułu (min. 2 strony formatu A4 czcionka 12 Times New Roman), 

g) stworzenie ewaluacji w zakresie wykonywanych działań- min. raz w roku. 

9. Zasady świadczenia usług :  
a) usługa doradcza rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie doradcy z daną osobą/grupą, 

lub jako doradztwo pośrednie świadczone drogą elektroniczną (w uzasadnionych 
przypadkach); 

b) czas trwania 1 godz. doradztwa wynosi 60 minut,  a czas dojazdu do miejsca świadczenia 
doradztwa nie podlega wliczeniu do czasu świadczenia usługi doradczej; 

c) usługa powinna być realizowana zgodnie z dokumentem „Standardy Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”, 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania standardów zawartych w/w 
dokumencie i Kodeksie Postępowania Etycznego - wewnętrznym dokumencie OWES  
w Debrznie, 

e) termin oraz miejsce świadczenia usług doradczych musi być dostosowane do możliwości 
osób z nich korzystających,  

f) proces udzielania doradztwa powinien się rozpocząć w terminie nie później niż 3 dni 
roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na usługę ze strony klienta,  

g) Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług,  

h) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji realizacji indywidualnej ścieżki 
wsparcia PS i PES oraz bieżącego i kwartalnego monitoringu oraz ewaluacji realizacji usługi 
(m.in.: karty doradcze, ankiety itp.); 
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i) Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 25014-2020.  

j) Wykonawca współpracuje ściśle współpracuje z doradcami kluczowym  
i specjalistycznymi, a także  z kadrą projektu, w zakresie rekomendowania osób/grup 
korzystających z usług doradczych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego 
przez projekt,  

k) Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu  
w siedzibie Zamawiającego. Udział w spotkaniach Zespołu Projektowego nie rzadziej  
niż raz na  2  miesiące w wyznaczonym dniu w ostatnim tygodniu roboczym miesiąca 
w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie,  tj. ul. Ogrodowa 26,  
77-310 Debrzno Doradca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do siedziby 
Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin 
przeznaczonych na doradztwo.; 

l) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań  
oraz informowania doradcy kluczowego i kierownika projektu o występujących problemach 
i trudnościach w realizacji zadań,  

m) Wykonawca zobowiązuje się stale współpracować  w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki 
wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz 
innymi podmiotami kluczowymi dla wsparcia (np. przedsiębiorcy),sieciowanie podmiotów 
ekonomii społecznej na zasadzie wspólnej realizacji zleceń lub budowanie konsorcjów  
do realizacji różnego rodzaju usług, 

n) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań 
wykonywanych na rzecz projektu oraz pozostałej ewidencji pokazującej zaangażowanie 
osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
innych podmiotów,  

o) Wykonawca wybrany do realizacji usługi nie może być jednocześnie zatrudniony na 
podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.  

10. Rezultaty świadczonej usługi:  

Rezultatem prowadzonych działań w projekcie, w tym usług doradztwa w zakresie objętym 
powyższym przedmiotem zamówienia jest: 

 

A. Utworzenie 204 miejsc pracy (w tym 77 pełnych etatów) w nowoutworzonych  
oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym: 

- 167 miejsc pracy poprzez wsparcie w formie dotacji, 

- utworzenie 37 miejsc pracy bez wsparcia finansowego, 

B. Wypracowanie min. 25 sztuk biznes planów/ studium wykonalności. 

 

Wykonawca odpowiada za osiągnięcie rezultatów w ramach wykonywanych usług 
doradczych będących przedmiotem zamówienia. Stosowny zapis dotyczący 
odpowiedzialności za osiągnięcie rezultatów zostanie zawarty w umowie  
z Wykonawcą.  
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 
 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są  podmioty/osoby powiązane kapitałowo  
lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie  
się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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. 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się  Wykonawca, który spełnia następujące 
warunki udziału tj.: 
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe  i minimum 3-letnie doświadczenie:  

- w zakresie objętym doradztwem (we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej) i 

- w obszarze świadczenia usług doradczych dla PES, JST lub PS. 
b) posiada uprawnienia do  prowadzenia pojazdów -  prawo jazdy kat B., 
c) dysponuje środkiem transportu i komputerem mobilnym z możliwością 

wykorzystania na cele zleconych usług doradczych, 
d) zna standardy realizacji usług OWES  określone w dokumencie „Standardy Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej ( załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego 
 z dnia 22.09.2014 r.). 

3. W celu wykazania: 
a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca składa 

oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 
b) spełniania warunków udziału, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca składa: 

- oświadczenie, zawarte  w Załączniku nr 1 ,  

- CV , z którego winno wnikać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 3 a)  
i b), 

- dokumenty potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienie: ( kopie 

dyplomów, certyfikatów, uprawnień) i doświadczenie zawodowe (np.:  umowy, 
świadectwa itp., zaświadczenia, wypisy z rejestrów itp. ). 

4.  W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania  
do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty. Brak reakcji  
ze strony Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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V. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

1. jest zgodna z opisem zamówienia określonym w pkt. III, 
2. nie odpowiada warunkom udziału, określonym w pkt IV, 
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4. wykonawca jest wykluczony z postępowania, 
5. oferta wpłynęła po terminie składania ofert, 
6. jest niezgodna z innymi przepisami. 

 
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERT  WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
 

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie 
następnie oceniona wg. następujących kryteriów:  

 

Lp Nazwa kryterium Waga Maks.  
liczba pkt 

Sposób przyznania  
pkt w kryterium 

Dokument  

1. C = Cena  
za 1 godzinę  
doradztwa 

50% 50 pkt C = Cmin/Cof x100x waga  
 
 
C=Liczba do uzyskania  
w kryterium cena    
Cmin- cena minimalna 
Cof – cena badanej oferty 

Formularz 
oferty – 
Załącznik nr 1 

2. D = dyspozycyjność 
– liczba dni 
roboczych,   jak 
upłynie od dnia 
zgłoszenia 
zapotrzebowania na 
usługę do dnia 
podjęcia 
świadczenia usługi,  

50% 50 pkt D = Dof x waga 
 
 
D=Liczba do uzyskania w 
kryterium dyspozycyjność  
Dof – cena badanej oferty 
 
przy czym: 
1 dzień–   100 pkt 
2 dni      –      50 pkt 
pow. 3 dni      –      0 pkt 

Formularz 
oferty – 
Załącznik nr 1 

 
2. Maksymalna możliwa do uzyskania to  100 pkt.  
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę 

punktów według zasady: 
 

S = C + D 
gdzie  
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S = sumaryczna ilość punktów badanej oferty, 
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena za 1 godzinę     
        doradztwa, 
D =  liczba punktów uzyskanych w kryterium dyspozycyjność. 
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcom, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena 
przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego. 

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, 
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

6. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy 
jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe 
negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały 
najwyższą ilość punktów w ocenie.  

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY : 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
3. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w formie pisemnej.  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto, do oferty należy 
załączyć CV potwierdzające doświadczenie zawodowe wraz z klauzulą o wyrażaniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz. Ist nr 133, poz. 883 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb planowanego projektu py.: 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty 

Ekonomii Społecznej. Administratorem danych będzie Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą 

w Słupsku. 

 
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału (np.: certyfikaty, 
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i zdobytych uprawnieniach zawodowych, 
rekomendacje, listy intencyjne, itp.). 
 

4. Stawkę za 1 godzinę doradztwa należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto, 
uwzględniającej wszystkie podatki. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane. Kopie załączonych do oferty 
dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
Oferta, załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca.  



 

________________________________________________________________________________ 
Projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
 

1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 
a) osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w godzinach: 8.00 – 
15.00  

b) pocztą tradycyjną/kurierem, na adres:  
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”   
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w godzinach: 8.00 – 15.00  

c) pocztą elektroniczną na adres email  k.dudzic@stowdeb.pl,  (z zastrzeżeniem,  

iż w terminie max 4 dni roboczych zostanie dostarczona wersja papierowa 

dokumentów). 
d) faksem pod nr (59) 83 35 149. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 29.11.2016r. do godziny 15.00. 

3. Zamawiający uzna ofertę za złożoną w terminie jeśli wpłynie na  adres, adres mailowy lub nr faksu  

określony w pkt 1,  w terminie wyznaczonym w pkt 2.  
 
 
IX. WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWEIŃ UMOWY: 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES  
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
a. zmniejszenia liczby godzin doradztwa w związku z mniejszą potrzebą wsparcia 

odbiorców, 
b. wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi, 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

 

X. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, w okresie 
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania klientów 
OWES na doradztwo biznesowe. 
 
 
Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej Zmawiającego, tj.: http://www.cio.slupsk.pl 
oraz Partnera wiodącego (Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”),  
tj. http://www.stowdeb.pl, a także rozesłano  mailowo do potencjalnych Wykonawców.  
 
 
Data ogłoszenia: 22.11.2016r. 
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