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Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europejskiogo Funduszu Rozwoju
Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" .Jnwestujemy w Waszq przyszto&6"

Zapytanie ofertowe

na opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego,
notesow i dlugopisow promocyjnych na potrzeby Projektu

Ostrowek, dnia 27 sierpieri 2014r

Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115
tel. 43 84 15 023, fax 43 84 15 020

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej
na opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego,
notesow i dtugopisow promocyjnych na potrzeby Projektu

pn ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek"

W zwia^zku z realizacja^przez Gmin? Ostrowek projektu ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrowek" wspolfmansowanego z budzetu Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoleczenstwo informacyjne - zwi^kszenie
innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu -
elnclusion, zwracam si? z prosbq. o ztozenie Panstwa oferty cenowej na opracowanie projektu
i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, bajeru promocyjnego, notesow i dlugopisow
promocyjnych na potrzeby projektu pn ^Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrowek". realizowanego zgodnie z umowa^ o dofinansowanie nr
POIG.08.03.00-10-528/13-00

Szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego post^powania
ofertowego nie maja, zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych. ( Dz.U z 2013, poz. 907 z poz. zm)

Opis przedmiotu zamowienia :

Opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego,
notesow i dlugopisow promocyjnych na potrzeby Projektu zgodnie z Przewodnikiem w
zakresie promocji projektowfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentdw i Instytucji zaangazowanych we
wdraianie Programu", dost^pnym na stronie internetowej Wladzy Wdrazaja^cej Programy
Europejskie http: www.wwpe.Eov.pl/index.php7paramsr secion id]=24&params[category
id]=287 w tym:
Gmina Ostrowek
Ostrbwek 115
98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
ug_ostrowe k@interia.pl



INNOWACYJNACOSPODARKA ESSfl55?J55!S
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wsp6tfinansowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Wasza przyszto&6"

- zaprojektowanie i wydruk ulotek promocyjnych,
- zaprojektowanie i wydruk plakatow promocyjnych,
- zaprojektowanie i wydruk baneru promocyjnego,
- zaprojektowanie i wydruk notesow promocyjnych,
- zaprojektowanie i nadruk na dlugopisy promocyjne,
oraz dostawe; przedmiotu zamowienia do Zamawiajacego
z uwzglednieniem :

- logotypow zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR)
dotyczqcymi oznaczenia projektow realizowanych w ramach PO IG,

- informacji o wspotfmansowaniu projektu ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z hastem promocyjnym okreslonym
przez MRR; ,,Dotacje na innowacje. Inwestujemy w wasza^przyszlosc". Projekt
wspolfmansowany przez Uni^ Europejska^ ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka",

- logo zamawiaja^cego - Gminy Ostrowek.

Warunek konieczny : wszvstkie materialy promocyine musza odpowiadac kryteriom i
wzorcom okreslonvm w ..Przewodniku w zakresie promocii projektow finansowanvch w
ramach Programu Operacyjncgo Innowacvjna Gospodarka. 20Q7-2013 dla Beneficientow i
Instytucii zaanqazowanvch we wdrazanie Programu" opracowanym przez Ministerstwo
Rozwoiu Reaionalnego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia :

1. Przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych, wedlug wskazowek
Zamawiajacego oraz wydruk ulotek w formacie A4 - 1 000 sztuk, druk jednostronny,
kolorowy na papierze kredowym.
Ulotki zostan^ wykonane technika, pozwalaja.ca, uzyskac wysoka jakosc, estetyk?,
czytelnosc zamieszczonej informacji, wiernosc wykonania i odwzorowania
umieszczonych na niej elementow graficznych i wzorow oraz odpowiedni^ trwalosc.
Ostateczna forma ulotki oraz jej zawartosc merytoryczna b?dzie uzgodniona z
Zamawiaja.cym.

2. Przygotowanie projektu graficznego plakatu informacyjnego wedmg wskazowek
Zamawiajacego, wydruk plakatow w formacie A3+ w ilosci 100 sztuk, druk
jednostronny, kolorowy na papierze kredowym.

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



INNOWACYJNA GOSPODARKA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfmansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Waszq przysxto&t"

Plakaty zostana^ wykonane technik^ pozwalaja^ca^ uzyskac wysokajakosc, estetyke^
czytelnosc zamieszczonej informacji, wiernosc wykonania i odwzorowania
umieszczonych na niej elementow graficznych i wzorow oraz odpowiednia^ trwalosc.
Ostateczna forma plakatu oraz jej zawartosc merytoryczna be^dzie uzgodniona z
Zamawiaja^cym.
Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie jednostronnego X- baneru
promocyjnego wedtug wskazowek Zamawiajajcego - 1 sztuka. Wymiary baneru :
0,8 m x 1,8 m ( wersja pionowa )
Baner ma za zadanie informowac o realizacji projektu pn :,,Przeciwdzialanie
\\ykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek"
Tresc baneru musi bye zgodna z wytycznymi dla Beneficjentow okreslonych w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 20013 i zawierac
informacje oraz logotypy zgodnie z wytycznymi dotycz^cymi oznaczenia projektow w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolorystyka banneru
zgodna z wytycznymi okreslonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013 ( Przewodnik w zakresie promocji projektow fmansowanych
w ramach POIG -2007 -02013 dla benificjentow i instytucji zaangazowanych we
wdrazanie Programu )
Baner zostanie wykonany technikq pozwalaja^ca^ uzyskac wysoka. jakosc, estetyk?,
czytelnosc zamieszczonej informacji, wiernosc wykonania i odwzorowania
umieszczonych na niej elementow graficznych i wzorow oraz odpowiedni^ trwalosc ,
wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat uzytkowania baneru od protokolarnego
odbioru baneru). Ostateczna forma baneru oraz jej zawartosc zostanie przedstawiona
do akceptacji Zamawiaj^cego.

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNA GOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projckt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu ROZWOJU
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Wasza. przyszfo&C"

4. Przygotowanie projektu notesow, ilosc 1000 szt. Wydrukowanie i dostawa notesow w
rozmiarze A4 z kolorowa^grafika^(CMYK). Notesy minimum 50-stronicowe. Notesy
be^da^ stanowily element promocji projektu wspolfmansowanego ze srodkow UE.
Projekt dotyczy przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu i informatyzacji. Stylistyka
znakow graficznych ma bye bezposrednio zwia^zana z tematyka, projektu. Produkt
musi zawierac herb Gminy Ostrowek i stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia musza,
spehiiac ,,Wytyczne w zakresie informacji i promocji" Ministerstwa ROZWOJU
Regionalnego. Dokument dost^pny na stronie www.mrr.eov.pl

Ostateczna forma notesu oraz jego zawartosc merytoryczna be^dzie uzgodniona z
Zamawiaja^cym.

5. Przygotowanie projektu dtugopisow w ilosci 1000 szt. Material metal. Nadruk na
dlugopisach promocyjnych powinien zawierac odpowiednie oznaczenia. Dlugopisy
b^dq stanowily element promocji projektu wspolfinansowanego ze srodkow UE.
Projekt dotyczy przeciwdzialania wykluczeniu cyfrowemu i informatyzacji. Stylistyka
znakow graficznych ma bye be/posrednio zwiazana z tematyka. projcktu. Produkt
musi zawierac herb Gminy Ostrowek i stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia musza^
spelniac ,,Wytyczne w zakresie informacji i promocji" Ministerstwa ROZWOJU
Regionalnego. Dokument dost^pny na stronie www.mrr.eov.pl

Przyktadowy ksztatt dtugopisu

Termin realizacji zamowienia : od podpisania umowy 8 dni

Kryteria oceny zlozonych ofert: cena - 100 punktow

Ocena ofert dokonywana bedzie wedlug nast^puja.cego wzoru:

Najnizsza cena ofertowa brutto
C = • -- x 100 pkt.

Cena brutto oferty badanej

Forma skladania ofert: oferte nalezy przygotowac zgodnie z Zala^cznikiem nr 1 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



INNOWACYJNA GOSPODARKA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspbtfinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przysz/oid"

Ofert£ nalezy przeslac do dnia 2 wrzesnia 2014r do godz. 1430,

- na adres pocztowy: Gmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115 z dopiskiem: Oferta na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego,
notesow i dlugopisow promocyjnych na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek", (liczy si$ data wptywu),
lub na adres e-mailowy: ug ostrowekffliinteria.nl. w tytule wpisuj^c : Oferta na opracowanie
projektu i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, bajeru promocyjnego, notesow i
dmgopisow promocyjnych na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrowek", (liczy si$ data wptywu),
lub faxem na nr 43 84 15 020 (liczy sie^ data wptywu) ?

Wszelkie pytania zwiazane z niniejszym zaproszeniem nalezy kierowac na adres e-
mail: ug ostrowek@.interia.pl. w tytule wpisuj^c: pytanie - oferta na opracowanie projektu i
wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego, notesow i dlugopisow
promocyjnych na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrowek"
Zamawiaja^cy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.
Zamawiajqcy informacj? o wyborze Wykonawcy zamiesci na stronie internetowej Gminy
Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz w zakladce internetowej projektu
www.ostrowekgmina.pl oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Ostrowku.

Zal^czniki:

1. Zalacznik nr 1 formularz ofertowy
2. Zat^cznik nr 2 wzor umowy

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



INNOWACYJNA COSPODARKA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wsportinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq pnyszto&t"

Zata.cznik nr 1

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115

98-311 Ostrowek
NIP: 832-19-65-142

FORMULARZ OFERTOWY
o zamowienie publiczne o wartosci do 30 tys. EURO

W postQpowaniu o udzielenie zamowienia pn. Zakup materiatow promocyjnych do projektu
,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrowek " w ramach

dziatania 8.3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion" osi priorytetowej 8.
,,Spoteczeristwo informacyjne - zwie^kszeni innowacyjnosci gospodarki" Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Dane dotycza.ce oferenta
Nazwa i siedziba Oferenta:

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajqcym (imie, i nazwisko, stanowisko):

Nrtel: Fax: E-mail:
REGON:... ..NIP:..

2. W odpowiedzi na zaproszenie oferuje wykonac przedmiotowe zamowienie za kwote.:
netto: (stownie: )
podatek VAT (stownie: )
brutto: (stownie: )

Powyzsza cena obejmuje:
opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych zt/szt brutto x 1 000 szt = zt
w tym: opracowanie graficzne zt brutto
opracowanie i wydruk plakatow promocyjnych zt/szt brutto x 100 szt = zt

w tym: opracowanie graficzne zt brutto
opracowanie i wydruk baneru promocyjnego zt/szt brutto x 1 szt = zt
opracowanie i wykonanie notesow promocyjnych zt/szt brutto x 1000 szt= zt
dtugopisy metalowe promocyjne zt/szt brutto x 1 000 szt.= zt

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNA GOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

STWTEGIA sTOJNOsci ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Rcgionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Wasz% przyszto£6"

Termin waznosci oferty: 30 dni od ztozenia oferty

Oswiadczam, ze zapoznatam /em si§ z przedmiotem zamowienia i nie wnosz$ do niego
zadnych zastrzezeri.
Oswiadczam, ze zapoznalam/em si^ z istotnymi dla zamawiajqcego warunkami oferty i
zobowia_zuje si^ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreslonych tarn
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaja_cego.

Przysttjpujgc do swiadczenia ustugi be_da_cej przedmiotem zapytania ofertowego w ramach
realizacji projektu ;,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrowek
- etap 2" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa 8, Dziatanie 8.3
Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion;
Oswiadczam(y), ze spetniamy warunki udziatu w post^powaniu dotyczqce:

1) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajq obowi^zek ich posiadania,

2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia.

Miejscowosc, data piecz^c i podpis osoby upowaznionej

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek



INNOWACYJNAGOSPODARKA
ROZWOJUREGIONALNEGO

Projekt wspdtfinansowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujetny w Waszq przyszfo&t"

Umowa
zawarta w dniu

pomi?dzy Gminq, Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690
reprezentowana_ przez Pana Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek przy
kontrasygnacie Pani Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy zwana^ dalej Zumawia jacvm

a zwanym dalej Wykonawca^

§ 1. Na podstawie zapytania ofertowego z dnia Wykonawca na potrzeby projektu
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion zobowi^zuje si$ do opracowania i wydruku ulotek,
plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego, notesow promocyjnych oraz dlugopisow
promocyjnych na potrzeby projektu.

Opracowanie i wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, baneru promocyjnego,
notesow promocyjnych oraz dlugopisow promocyjnych w ramach projektu pn
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" wynikaja^ z potrzeb
Zamawiaja^cego przy realizacji Projektu wspoifmansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
pod nazwa^ ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek".

§ 2.1. Zamawiaj^cy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie i
wydruk ulotek, plakatow promocyjnych, banera promocyjnego oraz wykonanie notesow i
dlugopisow promocyjnych w ramach projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Ostrowek",
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia obejmuje :
- opracowanie i wydruk 1 000 sztuk ulotek promocyjnych na potrzeby projektu,
- opracowanie i wydruk 100 sztuk plakatow promocyjnych na potrzeby projektu,
- opracowanie i wydruk 1 sztuki banera promocyjnego na potrzeby projektu,
- opracowanie i wykonanie 1000 sztuk notesow promocyjnych na potrzeby projektu,
- opracowanie i wykonanie 1000 sztuk dlugopisow promocyjnych na potrzeby projektu,

§3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: do dnia

§ 4. 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w §2 wynosi
netto +VAT(tj ), czyli ta_cznie brutto (slownie zlotych: ).
2. Kwota okreslona w ust. 1 jest cena. ryczaJtowa^ i obejmuje wykonanie calosci przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w §2 oraz dostaw? przedmiotu zamowienia na adres
Zamawiaj^cego.
Gtnina Ostrbwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek



INNOWACYJNAGOSPODARKA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projektwspbtfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Waszq przysztoSC"

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiqzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

§ 5. Wynagrodzenie platne b^dzie przelewem, na wskazany przez Wykonawc? rachunek
bankowy, w cia£u 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiaja^cemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT.

§ 6. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiaja_cemu karej umowna_ w przypadku:
- zwtoki w wykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieri zwtoki,
- zwloki w usunieciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieh zwloki,
- odstapienia od umowy przez Zamawiaja,cego z przyczyn obciajzaj^cych Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4.
2. Kar$, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajq.cego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor^czenia mu
zajiania Zamawiaja^cego zaplaty takiej kary umownej.
3. Zamawiaja^cy upowazniony jest do domagania si? odszkodowania na zasadach ogolnych,
jezeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7. W sprawach nie unormowanych umowa^ zastosowanie maja^przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga^ bye dokonywane pod rygorem niewaznosci
jedynie w formic pisemnego aneksu , z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§ 9. Do rozstrzygania sporow wyniklych na tie wykonania umowy jest Sa_d wlasciwy dla
siedziby Zamawiajajcego.

§ 10. Umowa zostala sporza^dzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY
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98-311 Ostrowek


