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W związku z realizowanym projektem pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem 

zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych właściwościach odżywczych” na 

mocy umowy nr POIR.03.02.01-20-008/17-00 zawartej w dniu 28.12.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Getak’s” spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 

dostawę stacji transformatorowej wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w ramach jednego 

kompletnego i kompatybilnego ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania i opakowania lodów 

w sposób innowacyjny,  zgodnie z poniższymi wymaganiami.  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

 

I.1) Nazwa, adresy i dane instytucji zamawiającej 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Getak’s” sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 104, 16-400 Suwałki 

KRS: 0000115519, NIP: 8441925346, REGON: 79074171800000 

Telefon: (87) 566-72-04 

E-mail: getaks.biuro@op.pl 

Strona internetowa: www.getaks.com.pl 

Kraj: Polska 

Województwo: Podlaskie 

Osoba do kontaktów: Krzysztof Siernicki  

I.2) Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.getaks.com.pl 

Oferty należy przesyłać w języku polskim wyłącznie w formie pisemnej na adres instytucji 

zamawiającej: ul. Wojska Polskiego 104, 16-400 Suwałki. 

I.3) Rodzaj instytucji zamawiającej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

I.4) Główny przedmiot działalności 

Produkcja lodów 

 

Sekcja II: Informacje o postępowaniu 

II.1) Tryb prowadzonego postępowania 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności 

i przejrzystości.  

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II.2) Tytuł / nazwa zamówienia 

Dostawa stacji transformatorowej. 

II.3) Numer zapytania ofertowego 

1/10/2019 

II.4) Termin składania ofert 

Data: od 21 października 2019 roku  

           do 21 listopada 2019 roku do godz. 10:00:00  

Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania. 

II.5) Opis sposobu przygotowania i składania ofert 

II.5.1) Języki, w których można sporządzać oferty 
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Polski – dotyczy zarówno oferty, jak i wszystkich załączników.  

II.5.2) Sposób przygotowania oferty: 

II.5.2.1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr  5. 

II.5.2.2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych bądź wariantowych. 

II.5.2.3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

II.5.2.4. Każda strona oferty wraz załącznikami powinna być ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę/przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

Wykonawcy lub osoby upoważnionej. 

II.5.2.5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument 

pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy.   

II.5.2.6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

II.5.2.7. Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne wraz z 

opisem oferowanych urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia ich zgodności z 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 

II.5.2.8. W przypadku wystąpienia błędów z wyłączeniem błędów w zakresie kryteriów oceny ofert, 

dopuszcza się możliwość poprawy treści złożonej oferty. Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawców o poprawienie stwierdzonych nieprawidłowości (z wyłączeniem błędów w zakresie 

kryterium ceny i pozostałych kryteriów) wyznaczając w tym celu odpowiedni termin (nie krótszy niż 

3 dni).  

II.5.3) Opis sposobu obliczenia ceny: 

II.5.3.1. Wykonawca powinien podać cenę netto przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 

oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz jeżeli dotyczy - 

wyliczyć i wskazać wartość podatku VAT oraz podać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia.  

II.5.3.2. Stawka podatku VAT powinna zostać określona zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert 

przepisami. 

II.5.3.3. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

II.5.3.4. Zaleca się złożenie oferty w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej 

kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski. W przypadku gdy Wykonawca złoży dokumenty 

zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty 

polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

obowiązujący w dniu publikacji Zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, tj. na stronie:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku braku publikacji kursów 

walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio 

ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego 

Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących 

kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.). 

II.5.3.5. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

II.5.4) Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do 

Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta oraz 

nieprzezroczysta, a także posiadać oznaczenia w postaci: 

1) Nazwy oferenta 

2) Numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta  

3) Tytuł / nazwę zamówienia, do którego odnosi się złożona oferta. 

Koperta powinna zawierać napis: „Nie otwierać przed 21.11.2019r. godz. 10:00”. 

II.5.5) Sposób komunikacji 
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W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na adres wskazany w pkt I.1) niniejszego zapytania ofertowego, z tym zastrzeżeniem że oferta 

Wykonawcy musi zostać złożona w formie pisemnej. 

II.5.6) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Krzysztof Siernicki 

Tel.: 502 662 840 

e-mail: getaks.biuro@op.pl 

II.5.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą 

Okres w dniach: 60 (od upływu terminu składania ofert) 

II.5.8) Warunki otwarcia ofert 

Data: 21.11.2019r. roku, godzina 10:00:00 

Miejsce: ul. Wojska Polskiego 104, Suwałki 

II.6) Kategoria ogłoszenia / rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.7) Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

II.8) Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 

 Publikację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 Publikację na stronie internetowej Zamawiającego: https://getaks.com.pl  

II.9) Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.  

II.10) Informacje dodatkowe 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bądź odwołania 

postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 k.c. 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli 

zaoferowana cena przewyższy wartość środków pieniężnych przewidzianych przez Zamawiającego 

na ten cel. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „OFERTA WYCOFANA” oraz 

danymi Wykonawcy, który wycofuje złożoną ofertę. 

 

Sekcja III: Przedmiot zamówienia 

 

III.1) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie 

stacji transformatorowej, składającej się na środki trwałe tworzące jeden kompletny ciąg 

technologiczny służący do wyprodukowania lodów zgodnie z patentem oznaczonym numerem 

P.417981.  

 

Stacja transformatorowa musi spełniać wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

III.2) Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-

rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych 

mailto:getaks.biuro@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://getaks.com.pl/
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właściwościach odżywczych” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.  

 

III.3) Opis przedmiotu zamówienia 

 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego nr 1/10/2019. 

III.4) Kod CPV 

31170000-8 

III.5) Nazwa kodu CPV 

Transformatory 

III.6) Informacja o częściach 

To zamówienie nie jest podzielone na części. 

III.7) Informacja o ofertach wariantowych i umowie ramowej 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

III.8) Informacja dodatkowa 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w podrozdziale 6.5, pkt 8 lit. h 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

III.9) Czas realizacji zamówienia 

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2020 r. 

III.10) Miejsce realizacji zamówienia 

ul. Szafirowa, działka nr 35223/1, 16 – 400 Suwałki  

 

Sekcja IV: Ocena oferty 

 

IV.1) Tryb oceny ofert 

IV.1.1) Treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

IV.1.2) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.  

IV.1.3) Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Wykonawcy przysługuje prawo niewyrażenia zgody na poprawienie omyłek – w 

terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o dokonaniu poprawek. Brak 

informacji ze strony Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o dokonaniu poprawek 

uważa się za ich akceptację. 

IV.1.4) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

IV.1.5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Zamawiający może w szczególności 
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zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania 

niskiej ceny, mogącej zostać uznaną za rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawcy przysługuje prawo do jednokrotnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień w przedmiocie 

zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień/uzupełnień w nieprzekraczalnym 

terminie 5 dni roboczych oferta podlega odrzuceniu. Za rażąco niską będzie uznana cena niższa o 

co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług 

ustalona przed wszyciem postępowania lub 30% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert; 

IV.1.6) Odrzuceniu podlega oferta: 

1) której treść nie odpowiada wymaganiom wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym (lub) 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (lub) 

3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu (lub) 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny (lub) 

5) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłek określonych w pkt. IV.1.3). powyżej (lub) 

IV.2) Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

l.p. Kryterium Waga (%) Max liczba punktów (pkt.) 

1 Cena oferty 60 60 

2 Okres gwarancji  40 40 

  Suma  100 

 

 

 

1. Kryterium „Cena oferty” 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna odpowiednio 

zgodnie z poniższym wzorem: 

 

                Cena min 
Wcena = -------------------- * 0,6 * 100 pkt. 

               Cena bad  

 

gdzie  

Wcena  – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium 

Cena min – oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie 

Cena bad – oznacza kwotę zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie 

Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach 

 

Wyliczenia będą dokonywane w walucie PLN. W przypadku oferty złożonej w walucie EURO na 

potrzeby dokonania oceny oferty Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie 

EURO na walutę PLN – na zasadach określonych w pkt. II.5.3.4. niniejszego zapytania. 

 

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów. 

 

 

 



 

Strona 8 z 9 

 

2. Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”  

Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot umowy 

ponad wymagany okres 12 miesięcy. Maksymalny okres, o który Wykonawca może przedłużyć 

gwarancję wynosi 240 miesięcy. Wykonawca wskazuje w ofercie liczbę miesięcy, o którą oferuje 

wydłużenie okresu gwarancji. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres 

wydłużonej gwarancji (ilość miesięcy ponad wymagane 12 miesięcy) liczony w miesiącach, a każda 

następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

                        Okres gwarancji bad 

WGwar = ------------------------------------------ * 0,4 * 100 pkt. 

                       Okres gwarancji max 

 

gdzie  

WGwar – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium 

Okres gwarancji max – oznacza maksymalny okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany 

wśród ofert podlegających ocenie 

Okres gwarancji bad – oznacza okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany w ofercie 

podlegającej ocenie 

Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach 

 

Wykonawca jest obowiązany podać okres czasu o jaki wydłuży okres gwarancji i wprowadzić go w 

Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2. W przypadku braku wydłużenia okresu gwarancji 

Wykonawca wpisuje w treści formularza cyfrę „0”. 

 

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 40 pkt. 

Złożone oferty zostaną ocenione według następującej formuły: 

 

   W = Wcena + Wgwar  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w niniejszej ocenie końcowej: 100 pkt. 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

Sekcja V: Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

V.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

V.2) Potencjał techniczny 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadany 

przez nich potencjał techniczny umożliwi terminową realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie 

warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza 

Oferty. 

V.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie 
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warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza 

Oferty. 

V.4) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. 

V.5) Wykluczenia 

V.5.1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany 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 

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 PO, 

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; 

V.5.2) Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu. 

V.5.3) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie w przedmiocie istnienia lub braku podstaw do 

wykluczenia stanowiące element Formularza Oferty.  

V.6) Warunki zmiany umowy 

V.6.1) Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: 

1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

2) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą;  

3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

V.6.2) Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.  

V.7) Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

V.7.1) Oświadczenia zawarte w Formularzu Oferty. 

V.7.2) Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych towarów ze specyfikacją techniczną 

stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania. 

V.8) Zamówienia uzupełniające 

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 

Sekcja VI: Załączniki 

VI.1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

VI.2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

VI.3) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy  

VI.4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO 

VI.5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy RODO 

 


