
s!kcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Miejskiego Przedsżkoia Nr 34 W Płock! 202or,

ZAMAwIAJĄCY:

Gmina Miasto Płock - Miejskie PrzedsZkole Nr 34 im, Kubusia Puchatka iJego Przyjaciół

z oddziałAmi Integracyjnymi w Płocku,

ul. Harcerska 2.09-,łl0 Płock, Filia: ul. Pocztowa l3

tel.24 364 83 l3

ZAPROSZENlE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(na podstawie ań. 4 pkt. 8 ustaWy, Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrcktor Miejskie8o Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państ\\,a do złożenia ofcrty na

wvkonanie zadania:

sukce§jwha doslawa mięsą i ll,ę.llin dla Miejskiego Przedszkola Nl 34 w Płocku - 2020f."

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

część l - Mię§o i wyroby wędliniarskie wieprzowe i Wolowe

część II - Drób i p.żetwory drobiowe

l, Opiś przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamóWienia.j€st sukcesywna dostawa mięsa i wędlin dla Micjskiego

Przedszkola Nr 34 im, Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami

Integracyjnymi w Płocku \ł, 2020r. Szczegółowy opis i zakres zamó\łienia lostał

szczegółowo opisany w oPISIE PRZEDMIoTU ZAMÓWlENIA. Ań}kuły

żywnościow€ wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały

opisane W z€stawieniu rodzajowo-ilościowvm. stanowiącym Za|ącznik nr lallb i 2
do l,r $| - 

PRZL Dt4 loTI ZA.uÓW tE\ lA.

2. T€rmin realizacji żamówienia:

od 0l §tycznia 2020 roku do dnia 3l grudnia 2020 roku.

3, Dokumenty wymagane, które naleł zatączyć do oferty:

Zamawiający wyma8a, by każda ofeńa zawierała minimum następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany przez Wykona*,cę tbmularz ceno\ty Załącżnik Nr la/] b

Wypełniony i podpisany przeż Wykona$,cę formu]arż oferto\\y Załącznik Nr 2

4. Termin i miejsce rlożenia propoz}cji ceno$ej:

ł,,
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l) Ofęrty należy złożyć ( data \\,płynięcia do Zama\łiającego) w terminie do

dnia l1 grudnia 20]9r.. do 8odz, 10.00

2) ot'erty należy żłożyć w zamkniętej iopieczętowanej kopercie

rł siedzibie żamau iającego

Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku SEKRETARIAT

ul, llarcerska 2, 09-4l0 Płock - osobiście lub pocztą

5. Na kopercie należy umieśció nazwę i adres Zamawiającego. nazwę i adres

Wykonawcy oraz napis:

Część I:

,,Propozy.ia c€nowa na wykonanie ,adania:

sukcesywna dostawa mięsa iWyrobóWWędliniar5kich WieprzowYch iWolowych dla Miejskie8o
Pnedszkola Nr 34 w Płocku - 2020l.

,{lE oTWlERAĆ PRZED 11/12lzoL9 godż, Lo|ov

Część lt:

,,Propozycje cenowa na Wykonanie żadanió:

sukcesywna dostawa drobiu i przetworów drobiowych dla Mieiskieqo Plzed§zkola Nr 34 W Płocku -
202ol,

NlE oTWlERAĆ PRZED rl lr2l2olg Eodz.1o|oo"

6. Kryterium. którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofenyjestjakość

produktu. możIiwości ]ogistyczne oraz cena brutto,

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia ll grudnia 20]9r., o godz. 10:00 w siedzibie

Zamawiającego - w sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku. ul,

Harcerska 2

8, Inte8ralną cżęść zaproszenia do złożenia ofeńy stanowi oPIS PRZEDMIoTU

ZAMÓWIENIA wraz z Z,ałącznikami nr l allb i 2.

9. Termin związania oleńą wynosi 30 dni.

|0.0 wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadomi oferentów za

pośrednictwem strony internetowej przedszkola

il^
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l l. Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/6'19 z dnia 27 kwietnia 20]ó r- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z plzętwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. Ut] l, ] l9 z 04,05.2016. str. 1), dalej .,RODO". intbrmu.ię. że:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkolc Nr ]4 Z

oddż. Integr. !ł Płocku. ul, I{arcerska 2,09-,1l0 Płock, filia ul. Pocztowa l3. tel. (24)

36483l3

. Kontakt ż lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@zjopIock.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań, 6 Lrst. ] lit. a) i c)

RoDo w celu związanym z postępowaniem na dostawę mięsa iwędlin rł,2020r,

. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któr),m

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj. Urząd Miasta Płocka, Zarząd

Jednostek oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane. przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania na dostawę mięsa ił,ędlin w 2020r,

. Podanie przez Pana/Panią danlch osobo,1łych ma charakter dobrowolny. jednakże jest

to warunek konieczny do zawarcia Umowy ,

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podeimowania decyzii ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO:

. posiada Pani/PanI

l) na podstawie ań, ]5 RoDo prawo dostępu do danych osobo\łYch Pani/Pana

dotyczących

2) na podstawie ań. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podsta\ł,i€ ań, 18 RoDo prawo źądania od administrafura ograniczenia przetsarza,lia

danych osobowych z zastrzeżeni€m prz!,padkóW, o których mowa !ł art, l8 ust, 2 RoDo;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych. gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycżących narusża p17epis}

RoDo.
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Gmina Miasto Płock - Miejskie Prżedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół

z Oddziałami lntegracyjnymi w Płocku,

u]. Harcerska 2.09-410 Płock. Filia: ul. Pocztowa l3

tel.24 36,1 83 l3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Tytuł i zakres zamówienia

l) Przedmiotem zamówienia jesti

,,Sukces}]wną dosll1lła łnięsa i h,ędlin dla Miejskiego Płzedszkola Nl 34 w Płoclu -
2020 łok".

Ańykuły źywieniowe wraz z podaniem szacunkowej wie]kości zapotrzebowania żostały

opisane w zestawieniu rodzajowo ilościowym. stanowiącym Załącznik nr lallb do

O P 6U P RZE D Il[] oTU ZlMÓ,Iy I EN IA-

2) Podane ilości produktów są szacunko\łe i mogą ulec zmniejszeniu. Służ}c one będą

wyłącznie do porównania ofeń oraz wybrania oferty najkorz},stniejsze:, tzn- że nie

stanowią ostatęcznego rozmiaru zamówienia, \ł,wyniku czego nie mo8ą stano,\ł'iĆ

podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy

do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił uiemn],ch §kutków

finansowych spowodowanlch zmniejszeniem ilości i waności dostaw pomiędzy

pozycjami \ł przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż W wyniku w\\. żmian nie

zostanie przekroczona wartość umowy,

3) Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy

w trakcie realizacji,

,l) Artykuły źywieniowe powinny być dostarczane do Miejskiego Przedszko]a Nr 3,+

w Płocku sukcesywnie, w miarę zgłaszanych po:rżeb, 7. wyłączeniem przerrł

działalności placówki związanych z organizacją roku szkolnego,

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez olerentów. którzy prz},

zamówicniu wymagają przekroczenia tz§, minimum logistvcznego,

6) Dostawy rea]izowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przeż

uPrawnion€go pracownika Zamawiającego ua pomocą faksu, pocztą elektronic7ną
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lub telefonicznie, dokonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

od poniedziałku do piątku.

7) W},konawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdolażowo w ustalon}ch

godzinach między 6:00 a 7:30.

8) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem

transportLr wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych,

zgodnie z oborł iazujac} mi pr7epi5ami,

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i Wniesienia towarów do

wskazanych przez pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Harcerskiej 2,09-4]0 Płock,

]0)Artykuły żywieniowe muszą być dobrej jakości, świ€że, ni€uszkodzone. z

odpowiednim terminem przydatności, z odpowiednimi \^)magan}mi

zaś\\,iadczeniami.

I l) Oferowane produkty, a także sposób ich prżewozu iprzechowywania ł inn1

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: ustawy o bezpieczeń st\\ ie ż}\łnosci

i żywienia (Z 20l5,. poz. 594, z późn- zm.); ustaw}, Z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artvkułóW rolno spożywczych (Dz. U.ż20l5r_poz_6'78żpóźn.

zm.) oraz ustawy Z dnia l6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zrł ierzęcego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1517 z póżn. zm.) wraz z aklarnj wykonawczymi na

podstawie tych ustaw,

l2)oferowane produkty. a także §posób ich przerł,ozu i przechowyrłania uinnj

spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego

produkcji iobrotu ży\ł,ności, a w szczególności: ustaŃ,y o b€zpieczeństwie ż}wności

i żywienia (z 2015., poz. 591, z późn. um,); ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r, o

jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U.z2015(.poz_678 żpóżn.

zm,) oraz ustawv z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia ztł ierzęcego

(Dz. U. z 2014 r, poz. 1517 z późn. zm,) wraz z aktami wykonawcz)mi na

podstawie tych ustaw,

l3)Ot'erowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w Rożpo.ządżeniu

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 20l6 r, w sprawie grup środków §pożywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkacb systemu oświaly

olaz wymagań. jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
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żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 t. poz.

l l5,ł),

l4)Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu z8odnie

z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

l5)Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami

oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku/klasy.

]6)Dostarczane produkty spełniać musuą prawem okreś]one wymogi dla tych

produktów w tym rł,ymogi zdrowotne. Materiał opakowaniolvy winien być

dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asońyment produktów musi być

dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty w puszkach winny być

wyposażone w elementy do otwierania ręcznego. bez pomocy otwieracza

mechanicznego. Produkty spożywcze po\Ą,inny być dostarczone w oryginalnych,

nienaruszonych opakowaniach. oznakowanych zgodnic z wymaganiami

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 20]4 r, w

sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz, U. z

20|5 r. poz. 29). Opakowania produktów spożywcuych powinny zawierać takie

informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy

paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii

skladników. zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin

przydatności do spożycia, warunki przechowywania oraz tabela wańości odżywczej.

l7) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenja skrzynek przy

każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej

dostawy.

l8) Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe. należyt€j jakości oraz będą

dostarczane nie później. niż w połorł,ie okresu przydatności do spoż) c;a

przewidzianego dla danego produktu.

] 9)Zamawiający może dokonać żmiany w asortymencie określonej \ł,pakietach.

20) Dostalczane produkty musżą być żgodne ż opisem żawartym w złożonej ofercie,

2l)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych

produktów (ukryte, nie ukryte) iza uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu

orau żobowiąZan} .jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym

zakresie i na własn} koszt w terminie nie dlużsżym niż do godz. 10:30 w dniu

dostawy.
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22)Jakość organoleptyczna żyWności, której nie można ocenić przy przyjęciu towaru,

sprawdzana jesl przy produkcji. W przypadku nie spełnienia wymagań, surolriec

zostanie lwrócony dosta\łcy. a fakt ten zostanie odnotowany w formularzu

reklamacyjnym, W prz}-padku nieodpowiedniego oznakowania oraz środków

spożywczych po dacie minimalnej trwałości lub przekroczonym termini§

przydatności do spożycia, nastąpi odmowa przręcia odnotowana \ł lbrmularzu

reklamac nym, Potrójna odmowa przyjęcia towaru przez Zamalłiają(ego

skutkować będzie rozwiązaniem umow},z winy Wykonałcy.

23)oferowaną wańość brutto należy skalkulować tak. aby zawierała w sobie ccnę

netto, koszly transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT.

2'ł)Njedostarczenie zamówionych produktów w uzgodnjonym terminie lub odmowa

dostawy zostanie udokumentoŃ,ana notatką slużbową, Powyższe incydenty sumują

się z opisanymi w pkt, 20 trzykrotne powtórzenie opisanych incydentów

skutkorłać bedzie rozwiazaniem umou) z rł inr l"\ 
} konauct

25) Kryterium, którym Zamawiając} będzie kierował się przy wyborze oferty jest

jakość produktu, możliwości logistyczne oraz cena brutto.

2. IERMlN lł \ KoNANlA ZAMÓWlENlA

Wl,konanie zamówienia odbywać sig będzie sukcesywnie od 01,01.2020 r. do

31.12.2020 r.. zgodnie z za!łańą umową. na podstawie zamówień składanvch przeż

Zamawiającego telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektroniczne.j.

3. WARUNKI PŁATNoŚcI

Wymagany tęrmin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarcz€nia <lo siedziby

odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT- Płatność nastąpi przelewem na

konto Wykona\ł,cy. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za
faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment,
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Załącznik Nr 1a - Formularz cenowy

NAZWA PRODI;XTU Ilość

zruówk!, llgasa. bez lości. tłus7cżu, kons,!śen.ja
jędrną z4ach s"usĄ , bea ciemoczeBon .
pos]erżchn8 crysD. nic7ałŃa§ioną Świeże ni€

3ż

2
nięso s.Iowe pokroione, odpołiednie do
przygololdra gulavu, żryaćh §ł.is§, bmva
o]cńnoczcNoną niczałruawioną ś§ieże nię

kE 2ó

]
wJFPRloWlNA Pol.Ęl)\\1a]ZKl

kg

1

wlEPRżoWl\A _ scHAB sRorJKowY BFZ
KoŚcl

o !rednic} nic aięksTj niż l0cń, śtrieżj-, słonina
ldi.ą nrc rożmrrrdv. ra§ałek l500_:]000s

kg l82

5

WIEPRZOWINA KARKOWKA

€xtrą beż ko ści. duszca. ko ns! stencja iędną żapach
ssoist!. b@a.i.mnocżćk..oną posi.r7chnia cżyslą
niczakNasionŁ śsieże nić rozmrarbc

kg ]l7

WlEPRżoWlNA _ ŁoPATKA

bez skóry, bez kości, bez {ieźchniej }&st*}
iluszcd. śłieźr. nie mznmżmą ia$a]ki l000,l 500e

tg 387

1
surowa.lsirn ńieso \ieprzołe nin 70%

ke

KlEl.BAsA clFNKA TYPLl
PODWAWELSKA/TORLNSKA

ńa przelfuju skladniki śtdnio ruzdfubniole
rółnoni€nle roznFszczone. dobft żqiąz c,
konsv§tencja ścisła. nieso Nl.!ż!$c nin 84%

kg

l\tDLtNA _ KlLlBASA (jRt]l]^ P^RloNA
podsuśZfun klelbAaz dużych kawa]lioB słnek
łi.Pźo§_ach, mięso}iepżo\e m]n 97%, grubo
rożdrobnionl, ł9dzońv DMonv

kg ]2

wĘDl lNA _ KlFł.BAsA KRAKoWSKA sLcHA
oslonkadobft prł-legaj@a sk]adniki na pź.kój!
qrubo rozdrobn ion e, rółno m ie m ie lożłoźonc. dobrz.
złiżee mieso łieomse nin 70oli

ll
wĘDLINA BRAcÓ§K^ Z Pol-ĘDwIcZKĄ o
słladżie mięso §ieprbwe, cukcr, prż}pBwy
ia$ra]nc. sól. sub$ancia koń*Nuiaca (eoNn sodu

kg l7

l]

WĘDLI\A sz\]!KA
produk z peklo§a.j n.ioda lradyc!,Jną sz}nki
Biepżoltj unieś7.Dnej ł sBtce lub zBiążey
sznurklem Poduk podd y obróbce Emicłej
łędzeniatmd_vcyjne8o. nięso*iepźo$e min 90%.
łędzona. pdżona o skladżie ide.§żnym lub
poró}n}sa]n) m: nięso $iepź()łt. .uki.r. pźtpra{y
natura]n.. sól, śub*fucia konscNu]&a{&ol!n śodu)

łg

l]
WEDLINA WIDPRŻOWNAŻ ZAPIECXA O

skladżi. ]denf,vcarn lub poró§nlqalnyn: nięso
Biepuołe, cukier, pur,!n§} nafu.alnc, sól,
subsiociakon§csu]aca leoh"n sodul

kg 36
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11
WĘDLNA SZ]\KA KoNs[R$ oWA qieprzoła
. 7al,anóki ńieg mln 65%

kg

]j wĘDLINA KlELBAsA sZYN(oWA,,!§, mię5a
k_g 58
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odpowadającna zaproreni€ do łożeńia oleńY ńa "suk.€śYwną dostawę męs iwędlin da M eFk]ego Pźedsżkoja Nr34w Ptocku 2020
lok" oleruj€myWykonan e pnedmiolu u anóWi€n a z8odnie ż wyma8aniami żawartymi w oPls/E PRżEDMloIu ZAMÓWEN|A ża n ż.:l
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1 oświadclamY, że pźedmiot źamóW enia ńa kóry s(ładaóy ofertę zobowiążujeńY s ę realiżować luk.esywnie od dn a01
śtyćzn.2020r do31grudni.2020r,, zgodni€ ż żaw.ńą Umową na podstawi€ żamów]eń składanych pżeż żańaw ają.ego

2. oświadcżamY, źe towary będące prżedńiotem ń ńiejsze] ofeny odpow ada]ąwalunkom]akoś. owym z€odnYm z

obowiązują.yńi al€nam], polskińi norma mi, prawem żytnoŚc oW}m wlaz z obowiąż!ją.ymi za5adańi G M P GHPoraz
5y5temem HAccP,

3 Gwaranlujemy 
^iezńieńność 

ofeftowańy.h cen pnez całY okres rea izźcjiUńoW},
4. Wvróżaóy zgodę na p|atnośćiaklul wtelminie 14 dniod daly otrżyman a pneż żamaw a]ąc.go pnwidłowoWyslawione]

'akury, 
każdoBżowo po dostalczon.] pańii towaróW,

5, żobow ążuj€my s ę dó do§iaWy prżedmiolu źańówi€n a W tem ńiewskażanym pżeż zańawiająceEó od datyotźymańia
żańówieniapżenanego.apośledńi.tweńte]efońulUbdro3ąe]ekłonicznąpnezżanawiając€Eo,

6, zobow]ązu]€my s ę dó lća iżac] dołaaydópomiercżeńżnajdU]ących§ewsedżibiezamawiając€8oplżyUj.Harc€ćk€j2,
łock, wg specl kacji asortymentowe] dośtaw.

Z oświadcżamy, że żapożna iśńy śęzoPlsEM PRzEDMlaTU zAMÓwlENlAi 
^iew^óśńy 

dó ni4o zaśtżpżpń oraz uzyskaliśmy
wsze ki€ niolmcj€ n]ezbędn€do plawdlow€gopnygotow.nia zloż€n a n ni€jszejof€rty,

a, ośwadczamy,żelestpśmyzwiązaninineiśżąorertąpż€z.krps30dn óddniaUpłyWUt€lminuśktadaniaol€ńy
9 ośw ad.żańy, ze zapozńaliśńy3ią or.ż.kceptujemy post.nowi€n a Wzoru Umowy izobowiąru]eny9ięw pRyp.dkU wyboru

n.sze] oleńy, dojejżawarcia w m]e]scu orażt€rmin. w}żna.żonym pżeż żamawiając€3ó,

'a 
oierta w€z ż ża]ącżnikamjżawiera tą.żni€ . ,. kóle]no żapiranYch ipońuńerowanych stroń

1l Wyrażóńzgodę ńa pEetw.zanie mo]ch d.nych osobowych dLa pot2eb n €zbędnychdo l€a iz3cj pn€dmiotu postępowania
12 oświadcuam,ż.zapozna]emśię z klaużulą informacyjną żawartym w pkl11.aplo9en a doroieniaofeńY.
13 oświadcE m, że W}pełń łeń obow ążk]informacyjne pĘ€Widzianewań 13 lub .ń, 14 ogólnego rożponądzenia o ochroi e

danych,,RoDo" wobec ośóblżycżnych, od któ.ych dane osobowe beżpoyednio lub pośredn o póżyśkal€m W c€lu Ub ć3ańia się
o ud.je]enie .ańów enia plb ]cznego w ninieFżym postępowan U,

14. Wylaźam4odęna podań e ińforńacji dołczą.Ych Wykońaw.Y ń]ezbędny.h do og]os.en]a wyńiku .ap}1an aófeńówegó na

dosbwęńięsa węd nwepnowych,wołowychidrobow}chdoMejskegoPzedszkodNl34wPto.kuńarok2020-ńa
stron e ntelnetow€j Biu]ćtynU nformacji PUblicznei zamawiając€go
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