
 

 

 
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 

Tytuł ogłoszenia:  

Realizacja usług w zakresie uzyskania i utrzymania ochrony znaków towarow

ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

0000098193. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia to usługi dorad

dla Środowiska projektu „Produkt lokalny Małopolska 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

system marketingu produktów z Małopolski”

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r.

Przedmiot zamówienia to usługi 

- wspólnotowych znaków towarowych

- wspólnotowych wzorów przemysł

- wzorów użytkowych, 

- wynalazków, 

Ponadto opracowania strategii: 

- rejestracji i komercjalizacji znaków towarowych w wybranych

– w szczególności właściwe przeniesienie aut

przemysłowej – w szczególności lic

- rejestracji i komercjalizacji wzorów przemysłowych w wybranych państwach trzecich (prawo 

autroskie – w szczególności właściwe przeniesienie autorskich praw majątkowych, p

przemysłowej – w szczególności lic
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Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016
 

Realizacja usług w zakresie uzyskania i utrzymania ochrony znaków towarowych wykreowanych w 

ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 31-157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

ych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

Przedmiot zamówienia to usługi doradcze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

„Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

marketingu produktów z Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko

Polskiego Programu nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011 r. 

usługi w zakresie uzyskania i utrzymania ochrony: 

warowych, 

wspólnotowych wzorów przemysłowych, 

 

rejestracji i komercjalizacji znaków towarowych w wybranych państwach trzecich (prawo autor

w szczególności właściwe przeniesienie autorskich praw majątkowych, prawo własności 

w szczególności licencje), 

rejestracji i komercjalizacji wzorów przemysłowych w wybranych państwach trzecich (prawo 

w szczególności właściwe przeniesienie autorskich praw majątkowych, p

w szczególności licencje), 
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DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 
Polski Program Współpracy 

Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” 

/2016 

ych wykreowanych w 

157 Kraków Plac Matejki 5/6, NIP 676-19-26-004, REGON 

351240471, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

ych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 

cze, które są elementem realizacji przez Fundację Partnerstwo 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i 

przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

ze strony Szwajcarsko-

państwach trzecich (prawo autorskie 

orskich praw majątkowych, prawo własności 

rejestracji i komercjalizacji wzorów przemysłowych w wybranych państwach trzecich (prawo 

w szczególności właściwe przeniesienie autorskich praw majątkowych, prawo własności 



 

 

- szkolenie z zakresu własciwego opracowania i ochrony znaków i wzorów przemysł

autorskie – przeniesienie prawa, prawo własności przemysłwowej 

ochrony oraz prawo do rejestracji, księga zn

- szkolenie z zakresu identyfikacji w własnym przedsiębiorstwie praw własności przemysłowej takich 

jak znaki towarowe, wzory przemysłwoe, wzory użytkowe, wynalazki itp.

- indywidualne konsutlacje prawne z zachowaniem taje

rzecznikiem patentowym  

III. ZADANIE – ZAKRES ZLECENIA
 
Realizacja usług w zakresie uzyskania

wykreowane w projekcie Produkt Lokalny Małopolska.
 
1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informację na 

temat usług/produktów, do których stosowane będą dane znaki towarowe. Na 
podstawie przekazanych informacji Wykonawca wskaże odpowiednie klasy towarowe 
i/lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyf
Nicejskiej) dla poszczególnych znaków. Zamawiający dokona akceptacji wybranych klas.
 

2. Wykonawca dokona badania zdolności ochronnej i rejestrowej wskazanych w 
zamówienie znaków towarowych wskazanych przez Zamawiającego.
 

a) Na podstawie badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię na temat 
zdolności ochronnej i rejestrowej poszczególnych znaków.

b) Wyniki badania zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 7 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy.

c) Na podstawie przekazan
zostaną zgłoszone w celu uzyskania prawa ochronnego. 

 
3. Dla każdego znaku wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje 

dokumentację wymaganą do zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa 
ochronnego (w ramach procedury krajowej). Wypełnioną dokumentację Wykonawca 
złoży w Urzędzie Patentowym RP wraz z pełnomocnictwem udzielonym Wykonawcy 
przez Zamawiającego.  
 

4. W imieniu Zamawiającego Wykonawca wniesie wszelkie opłaty urzędowe oraz skarbowe 
związane ze zgłoszeniem wskazanych znaków towarowych oraz pełnomocnictwem.
 

5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 
należytego prowadzenie powierzonych spraw oraz dostarczenia informacji niezbędnych 
do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej. 

szkolenie z zakresu własciwego opracowania i ochrony znaków i wzorów przemysł

przeniesienie prawa, prawo własności przemysłwowej – wybór najskuteczniejszej 

awo do rejestracji, księga znaku,  

szkolenie z zakresu identyfikacji w własnym przedsiębiorstwie praw własności przemysłowej takich 

jak znaki towarowe, wzory przemysłwoe, wzory użytkowe, wynalazki itp. 

indywidualne konsutlacje prawne z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa z specjalistą 

ZAKRES ZLECENIA 

uzyskania i utrzymania prawa ochronnego na znaki towarowe 
wykreowane w projekcie Produkt Lokalny Małopolska. 

niu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informację na 
temat usług/produktów, do których stosowane będą dane znaki towarowe. Na 
podstawie przekazanych informacji Wykonawca wskaże odpowiednie klasy towarowe 
i/lub usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (Klasyfikacji 
Nicejskiej) dla poszczególnych znaków. Zamawiający dokona akceptacji wybranych klas.

Wykonawca dokona badania zdolności ochronnej i rejestrowej wskazanych w 
zamówienie znaków towarowych wskazanych przez Zamawiającego. 

dstawie badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię na temat 
zdolności ochronnej i rejestrowej poszczególnych znaków. 
Wyniki badania zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 7 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. 
Na podstawie przekazanych opinii, Zamawiający wskaże znaki towarowe, które 
zostaną zgłoszone w celu uzyskania prawa ochronnego.  

Dla każdego znaku wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje 
dokumentację wymaganą do zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa 

chronnego (w ramach procedury krajowej). Wypełnioną dokumentację Wykonawca 
złoży w Urzędzie Patentowym RP wraz z pełnomocnictwem udzielonym Wykonawcy 

W imieniu Zamawiającego Wykonawca wniesie wszelkie opłaty urzędowe oraz skarbowe 
iązane ze zgłoszeniem wskazanych znaków towarowych oraz pełnomocnictwem.

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 
należytego prowadzenie powierzonych spraw oraz dostarczenia informacji niezbędnych 

umentacji zgłoszeniowej.  
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szkolenie z zakresu własciwego opracowania i ochrony znaków i wzorów przemysłowych – (prawo 

wybór najskuteczniejszej 

szkolenie z zakresu identyfikacji w własnym przedsiębiorstwie praw własności przemysłowej takich 

mnicy przedsiębiorstwa z specjalistą – 

prawa ochronnego na znaki towarowe 

niu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informację na 
temat usług/produktów, do których stosowane będą dane znaki towarowe. Na 
podstawie przekazanych informacji Wykonawca wskaże odpowiednie klasy towarowe 

ikacji Towarów i Usług (Klasyfikacji 
Nicejskiej) dla poszczególnych znaków. Zamawiający dokona akceptacji wybranych klas. 

Wykonawca dokona badania zdolności ochronnej i rejestrowej wskazanych w 

dstawie badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię na temat 

Wyniki badania zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 7 dni 

ych opinii, Zamawiający wskaże znaki towarowe, które 

Dla każdego znaku wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje 
dokumentację wymaganą do zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa 

chronnego (w ramach procedury krajowej). Wypełnioną dokumentację Wykonawca 
złoży w Urzędzie Patentowym RP wraz z pełnomocnictwem udzielonym Wykonawcy 

W imieniu Zamawiającego Wykonawca wniesie wszelkie opłaty urzędowe oraz skarbowe 
iązane ze zgłoszeniem wskazanych znaków towarowych oraz pełnomocnictwem. 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 
należytego prowadzenie powierzonych spraw oraz dostarczenia informacji niezbędnych 



 

 

 
6. Po wykonaniu czynności będących przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże do 

akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe, zawierające wykaz zrealizowanych 
prac oraz kopie dokumentów złożonych do Urzędu Patentowego RP

 
 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich upraw

wykonywania zawodu rzecznika patentowego potwierdzone wpisem w liście rzeczników 

patentowych dostępnej na stronie internetowej Polskiej Izby 

(http://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzeczni

ka%20patentowych.aspx 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 

upływem terminu składania

tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 

usłudze będącej przedmiotem zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wy

(min. 100 000 zł) 

4. Dostęp do informacji niejawnych do klauzuli „ściśle tajne” przez przynajmniej jedną os. 

wykonującą zamówienie. 

5. Posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego w warunkach.

 

V. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W/w prace zostaną wykonane w następujących terminie do 

wydłużenia. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna: 

• posiadać datę sporządzenia,

Po wykonaniu czynności będących przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże do 
akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe, zawierające wykaz zrealizowanych 
prac oraz kopie dokumentów złożonych do Urzędu Patentowego RP 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia do 

wykonywania zawodu rzecznika patentowego potwierdzone wpisem w liście rzeczników 

patentowych dostępnej na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników

http://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzeczni

 ) 

Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 100 usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze będącej przedmiotem zamówienia. 

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Dostęp do informacji niejawnych do klauzuli „ściśle tajne” przez przynajmniej jedną os. 

 

Posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego w warunkach.

WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

onane w następujących terminie do 30 września 2016

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

posiadać datę sporządzenia, 
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Po wykonaniu czynności będących przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże do 
akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe, zawierające wykaz zrealizowanych 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

nień, tj. uprawnienia do 

wykonywania zawodu rzecznika patentowego potwierdzone wpisem w liście rzeczników 

Rzeczników Patentowych 

http://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzeczni

Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 10 lat przed 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

usługi odpowiadające swoim rodzajem 

konanie zamówienia.  

Dostęp do informacji niejawnych do klauzuli „ściśle tajne” przez przynajmniej jedną os. 

Posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego w warunkach. 

2016, z możliwością 



 

 

• zawierać adres lub siedzibę oferent

• podpisana czytelnie przez wykonawcę

• zawierać cenę (netto oraz brutto)

• zawierać datę ważności oferty

2. Zaoferowana cena powinna uwzgl
zawierać wszelkie koszty zwi
na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym tak
z tytułu przeniesienia mają

3. Cena powinna uwzględniać cenę jednostkową przeliczoną na jeden znak towarowy.

4. Ceny podane w ofercie nie podlegaj

5. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieni
przecinku. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częśc

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

9. Rozliczenia między Zamawiaj

10. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji 
Partnerstwo dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
biuro@fpds.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

„Produkt Lokalny Małopolska” 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Plac Matejki 5/6 
31-157 Kraków  

do dnia 18 maja 2016 do godz. 16:00 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stron
internetowej pod adresem 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

zytelnie przez wykonawcę, 

zawierać cenę (netto oraz brutto), 

zawierać datę ważności oferty. 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynno
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres 

lonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym tak
ątkowych praw autorskich. 

względniać cenę jednostkową przeliczoną na jeden znak towarowy.

Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowią

w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po

nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

dzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji 
la Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi 

Polskiego Programu Współpracy. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

„Produkt Lokalny Małopolska”  
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  

do godz. 16:00 wraz z załączoną kserokopią (skanem) 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

yniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stron
internetowej pod adresem www.fpds.pl 

rminie nie będą rozpatrywane. 
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wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
wiadczonego przez okres i 

lonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym także koszty 

względniać cenę jednostkową przeliczoną na jeden znak towarowy. 

ązywania umowy. 

do dwóch miejsc po 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

prowadzone w PLN. 

Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji 
la Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

(skanem) w wypadku firm 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

yniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie 



 

 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmien

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żą
dotyczących treści złożonych ofert

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 

VIII.  OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na pod

• Cena ofertowa (40%) 

• Doświadczenie i kwalifikacje 

2. W przypadku złożenia ofert przez wi
oceny ważnych ofert na podstawie powyżej 
 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NA

1. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla si
może wybrać ofertę najkorzystniejsz

3. Oferty złożone po terminie b

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni
ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj
dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela w

pod adresem rafal.serafin@fpds.pl

 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.fpds.pl  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Doświadczenie i kwalifikacje eksperta (60%) 

enia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiaj
nych ofert na podstawie powyżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.fpds. 

eli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiaj
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

one po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

e, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 

ania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyja
onych ofert. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela w sprawie zakresu prac, jak i w pozostałych spra

rafal.serafin@fpds.pl  
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ić lub wycofać swoją ofertę. 

dać od oferentów wyjaśnień 

stawie następujących kryteriów: 

Zamawiający dokona 
przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

awarcia umowy, Zamawiający 

cym bez otwierania. 

ć lub wycofać 

od Wykonawców wyjaśnień 

sprawie zakresu prac, jak i w pozostałych sprawach: Rafał Serafin 


