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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia 

zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 t.j.       

z dnia 2015.12.22) na:  

  

Zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera 

na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  

Tel. 77 4723880 

Adres strony internetowej: 

www.bip.cuwkk.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza 

równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera dla 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ujętego w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać nazwę producenta, 

nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz musi spełniać wszelkie wymagania 

określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich 

do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego towaru. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczania określonego sprzętu zgodnie z zamówieniem 

złożonym przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko na adres Zamawiającego – ul. 

Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy – załącznik nr 1. 

4) Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji dostawy: 

http://www.bip.cuwkk.pl/
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi    

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązania umowy,   

c) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 

d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

4. WYMAGANY TERMIN ZAMÓWIENIA:  

Realizacja zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

5.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

21 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

A. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.  

2) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

(dopuszczalne jest wypełnienie załącznika przy użyciu długopisu lub pióra 

czytelnym pismem), 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji               

o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

wpływem terminu składania ofert. 

3) Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład 

oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4) Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane 

pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

B. Modyfikacja i wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. 

Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych zasadach jak 

składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: 

„ZMIANA”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie 

terminu składania ofert. 

2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia musi być dołączony dokument          

z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy,        

a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona 

Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do 

odbioru osobistego oferty wycofanej. 
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7. ZASADY ODRZUCANIA OFERT: 

1) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

2) Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów po wcześniejszym wezwaniu 

przez Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie 

będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona). 

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

Sprzedawca w ofercie powinien podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość 

zamówienia  według Formularza Ofertowego – załącznik nr 2. 

Cena powinna zawierać koszty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego do 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 

Kędzierzyn-Koźle 47-220. 

 

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915        

z późn zm.),t.j. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 

lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

3) W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem ofertowym” stanowiącym 

załącznik nr 2 należy podać cenę; musi być ona podana w PLN cyfrowo i słownie,                             

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –  jeżeli występuje, do dwóch miejsc po 

przecinku.  

4) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane         

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

5) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

6) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie 

niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWNIENIA: 

1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

spełniającą warunki. 

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

3) Zamawiający oświadcza, że akceptuje proponowany wzór umowy stanowiący załącznik 

nr 3.  

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1) Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na 

adres Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego: 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 
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do dnia 21.07.2017 r. Godz. 15:00. 

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na 

przyczyny opóźnienia. 

Uwaga! Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 

Zamawiającemu po terminie składania ofert.  

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty. 

2) Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:   

Wykonawca: 

Adres, telefon, faks, e-mail 

OFERTA 

Zakup i dostawa serwera 

dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 
nie otwierać przed: …………………………. (wpisać termin otwarcia ofert) 

3) Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

4) Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30. 

5) Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać drogą pocztową lub kurierską pod warunkiem, 

że wpłyną one do siedziby Zamawiającego – Sekretariat w godzinach jego pracy do 

upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które 

wpłyną do innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego 

powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie. 

6) Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby    

w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. 

7) Dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@cuwkk.pl 

8) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną       

wpływu. 

9) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający poinformuje zainteresowanych o wynikach 

zapytania ofertowego. 

 

12. DODATKOWE INFORMACJE: 

1) W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:  

Anna Badura, tel. 77 4723880, e-mail: a.badura@cuwkk.pl 

Andrzej Rydzewski, tel. 693902229, e-mail: a.rydzewski@cuwkk.pl 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie 

zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje 

wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.rydzewski@cuwkk.pl
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Załącznik nr 1 

 

Opis parametrów preferowanego serwera  

 

 

OPIS ILOŚĆ 

Serwer HP ML110 G9: Tower z PSU 500W CPU 8-Core 

Intel Xeon E5-2620v4  2.1GHz,  

RAM: 16GB DDR4 RDIMM, 2 x 480GB SSD + 2x 1TB 

SATA, B140 z Raid 0,1,10,5,  2x NIC 1Gbps, DVD-RW, 

3/1/1, MS Windows Server 2016 Standard 16-Core (OEM) 

- wszystkie podzespoły muszą być firmy HP i dedykowane 

do w/w serwera HP ML110 G9, 

- dyski oczywiście serwerowe 

 

 

1 

Paczka 5x CAL user Windows Server 2016 (OEM) 4 

Switch Cisco SG200-26 1 

APC Smart-UPS C 1000VA/600W LCD 230V 1 

Usługa konfiguracji Raid (mirroring dwóch par dysków)  

+ instalacja systemu ze sterownikami 
1 
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Załącznik nr 2 

                                       FORMULARZ OFERTOWY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z DNIA 11.07.2017 

 

1. Dane dotyczące sprzedawcy: 

 

Nazwa: ............................................................................................................................  

Siedziba: .........................................................................................................................  

Nr telefonu/faksu: ...........................................................................................................  

Nr NIP: ...........................................................................................................................  

Nr REGON: ....................................................................................................................  

Osoba do kontaktu, tel. e-mail: ......................................................................................  

 

2. Zobowiązania sprzedawcy: 

 

zobowiązuję się do dostarczenia fabrycznie nowego serwera spełniającego parametry wg 

załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego: 

 

Cena netto: …………………………………………zł, 

Podatek VAT: stawka …….% kwota:  ………………………………………zł, 

Cena brutto…………………………………………zł, 

Słownie:……………………………………………………………………………………….zł 

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do Kupującego oraz 

udzielone rabaty. 

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

3.  Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy. 

 

 

 

 

…………………………………. 

                                                                                                (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3  

 

 

UMOWA/wzór nr :  …/2017 

 

 

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 

NIP: 749-20-96-439 

w imieniu i na rzecz którego działa: 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

ul. Damrota 30  

reprezentowane przez:  

Beatę Malajkę – Dyrektora  

na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zwaną w dalszej 

treści umowy  „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez : ………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę dla Zamawiającego serwera zgodnie 

ze złożoną ofertą oraz zaproszeniem do złożenia oferty i jego załącznikami.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w ust. 1 z gwarancją 

odpowiadającą warunkom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz ofercie 

Wykonawcy.  

3. Gwarancja uwzględnia zobowiązanie pełnej odpowiedzialności za wady ukryte, tkwiące    

w przedmiocie zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić (telefonicznie) Zamawiającego o zamiarze 

dostarczenia przedmiotu umowy z 1 dniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem 

dostawy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z pełną 

dokumentacją (w tym gwarancją) własnym transportem i na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, doświadczeniem oraz              

z uwzględnieniem warunków technicznych i organizacyjnych – termin realizacji 

zamówienia, o którym mowa w ust. 5 może być w pełni dotrzymany.   

7. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod kątem istnienia wad fizycznych 

i prawnych oraz sporządzi protokół odbioru w terminie do 3 dni od dostarczenia                 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10.  

8. Sprawdzenie dostarczonego przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że 

przedmiot umowy dostarczony jest w zamówionej ilości oraz że jest wolny od wad                

w rozumieniu § 2 umowy, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu 

zamówienia zawartemu w zaproszeniu do złożenia oferty oraz ofercie Wykonawcy.  
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9. W przypadku stwierdzenia wad dostarczanego przedmiotu umowy, Zamawiający może 

odmówić odbioru przedmiotu umowy. 

10. W przypadku odmowy dokonania odbioru dostarczonego przedmiotu umowy  

z powodu wad, przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy pismo podpisane 

przez siebie ze wskazaniem zastrzeżeń co do przedmiotu umowy.  

11. W przypadku, gdy przedmiot umowy podlegający sprawdzeniu w celu dokonania 

odbioru ma wady w rozumieniu § 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przekazania pisma, o którym mowa w ust.10.  

12. Z tytułu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad oraz jego dostawy, 

Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

13. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości.  

 

§ 2 

WADY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne       

i prawne przedmiotu umowy.  

2. Przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy           

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz ofercie 

Wykonawcy.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie : brutto........................zł  słownie: ……………………………..  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

3. Płatności wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi, na konto Wykonawcy podane           

w fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, 

którą Wykonawca może przedłożyć dopiero po podpisaniu przez strony protokołu odbioru.  

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Sposób wystawiania faktury VAT zgodnie z poniższym wzorem: 

Nabywca:      Odbiorca: 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Powiatowe Centrum Usług Wspólnych  

Plac Wolności 13         w Kędzierzynie-Koźlu 

47-220 Kędzierzyn-Koźle   ul. Damrota 30 

NIP: 749-20-96-439   47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 

Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 

w całości przedmiot zamówienia.  

 

§ 5 

PEŁNOMOCNICY DO WSPÓŁPRACY 

1. Pełnomocnikiem Zamawiającego do współpracy jest:  – kontakt: ……………………. 

email : ……………tel. …………………. 

2. Pełnomocnikiem Wykonawcy do współpracy jest : ...................................................... .  



POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86; fax (077) 484-96-91 

§ 6 

KARY UMOWNE 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy           

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy                  

i transportu do siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od stopnia zaawansowania.  

3. Przez wynagrodzenie brutto, będące podstawą naliczania kar umownych, rozumie się 

wynagrodzenie w kwocie ................................................................................... zł.  

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy                   

w przypadku, gdy zwłoka w realizacji dostawy i transportu do siedziby Zamawiającego 

przekracza 10 dni.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 

2. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może 

odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości 

rozstrzygnięcia polubownego, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA  
 

 


