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Sukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 W Płocku *2a2l.r.
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Gmirta Miasto Płcck'- Miejskie Przedszkole }.{r 34 im. Kubusia Puchatka i jego Przyjac,iół

z Oddziałami lntegracyjnymi w Płoeku,

ul. Harcerska 2^ 09-410 Płock. Filia: ul. Pocztowa 13

tel.24 364 83 13

ZAPYT,AN I E oI. t]tł,t(}\\rE

{-;l;t pł;ijątavl,ie art. -l pltt. tl ustarł,1 - I:}rarvc ZliIntlrł,ień l}rli,.iił-zil,,," iil

Dyrektor Miejsl<iego Przedszkola Nr 34 w Płocku zaprasza Państwa do złclzełłia propoz3,,łji

cenowej na wykonanie zadania:'

Sukcesywn& du§tawa środków czlstości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płłłrkła -

202l r."

i. Gpis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówięrria jest sukcesywlra dostawa środków czystOśoi dla

N{ie,iskiego Przedszko|a Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przl,jaciół z d}ddzjaŁami

lntegrac5,jnynri w Płocku w 20żlr.. Szczegółowy opis.i zakres zanlówięłtia ;;osiał

szczegółowo opisany w OPISIE PRZEDMlOTU ZAMOWiENIA. Artykuł3,,

żywnośeiowe wraz z podaniem mal<symalnej wielkości zapotrzebolłania z:tlsiał"v

opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowym, stanorviącym Załącznik nr 1 łja

O P ISU P RZED I,trcTU ZAMOWIE],{IA.

ż, Termin realizacji zamówienia:

Od Olstycznia 202l roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

3, DokumenĘ wTmagane, które na|eĘ załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga,by każda ofęrta zawięrała minimum następujące dokumenty:

\ł,vpełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy * ZałącznlkNrl

Wypełniony i podpisany przezWykonawcę formularz oierty -* Załącznik Nr 2

4. Teimin i miejsce zlożenia propozycji cenowej:

1) Oferty należy zlożyc ( data wpłynięcia do Zamawiającegc) łv tęrminię cio

, dniaż3 grudnia 2ażOr., do godz. 10.00

2) Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętou,anej kopercie



:,r:krł:.,vvł1,1;: t1o:;iawa grodkrl\/,/ czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku * ź021r.

rł, s ietl;l itiie Zanra rł ia.i ącego

Mi*!s;kie go Przęclszkola nr 34 w Płockr"r - SIrK t{t-,'il\lt i.Ą l

tll. f {areerska 2. 09-4l0 Płock - osobiście lub pocztii

:,. 1l;,, !,,i_,r*rcie llirlez;,, tlmieścić nazwę i adres Zamarł,ia_iąccg,,,. l}il1,li, + i lłtiri;,_.

\' , i,l..,lili t,! i.!jll. IlaPis:

,,iłrąr§ołye!ł će nowa 1,1łr wykonanie zadania:

1,1;Łril:;l,,.l;ll,.; i'i;.,ił, :-1 śrł: kow czystości dIa M!ejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocktl - 2B2]_t'.

fuii: {,,{,fJlrilAĆ pnzrn ?3lLzlzaaa godz, 10:00"

6, Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się prz.v wyborzę of'ert5l jest.iakość

produktu, moźliwości logistycznę oraz cena brutto.

?. Otlł,are ię oiert nastąpi dnia 23 grtrdnia 2020r., o godz. 10:00 w sieilzi'bie

Zarnawiającego - vl, Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płclcku, r-ri.

F{arcerska 2

§. integralną cv,ęśc ,żaproszenia do złożęnia oferty stanowi OPIS PRZEDMIOTIj

ZAMOWIENIA wraz z Załącznikami nr 1 i 2.

9. 'i-ęrnrin z,włązania ofertą wynosi 30 dni.

t i}, o w;rb*rze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadorni oferentór,r, za

pośrednictwern strony intęrnetou,ej przedszkola

} l. Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 tozparządzenia Parlamentu Eurclpejskiego i l{ailt,,tur1)

2alil679 z daia 27 kwietniaż0l6 r. w sprawie oclrrony osób fizyczn5,ch rł,ził,iarktl

z przetrłarzaniem clanych osobowych i w sprawie swobodnegi-r przepl3,wii takicir

cian3,clr oraz Licłrylenia clyrektywy 95/46iWE (ogólne rozporządzęnie o oehrotrię

dan.veh) (Dz. tJrz, UE L 119 z04.05.2a16, str. l), dalej,,RODO". informuję, ż,e:

.Ądnriłiistratorern Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z

i}ddz, lntegr. w Płocku, ul. Harcerskaż, a9-4l0 Płock, filia ul. Poeztowa 13. tet. (24i

.]6483,}3

. K<;ntirkt z Inspektorenr ochrony danych osobowych jest mozliwy pod adresem e-lnail:

i łx} i*)z_j rl p I cc k. p l

&



a;,,:k..iiivĘrrł dns'iau.la ś;rndków crystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021r.

i-jliririil - bli;r:;to Plock - \4ie_iskie Przedszkclle Nr 3.ł inl, Kubtlsia 1',;ch:itl"_lr i"|c,fłi i}t"ii;il,:il.',i

z t)łJdziałrłmi lrltegracl,jnvmi rv Płocku.

ul. Harcęrska2,a9-410 Płock, Filia: ul. Pocztowa 13

tę|.24 364 83 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

t. T_ytu} i eakres zamówienia

1 i Przeelnriotem zanlówierria jest:

,,§ukcesywna łlostau:g śrołlków czy§tości tlla Miejskiego Przedszkolu Nr 34 w, Płockłt -
2021 rok".

Art_ykrrĘ, rz€ezow,e wraz z podaniem szacrrnkorvej wielkości zapottzebowania zostal,v

opisane rł,zestawieniu rodzajorvo - ilościowym, stanowiącym 7,ałacznik nr l rJł {}l}lSL!

P R.ZE D MI o TLr ZA 
^,{oWI 

E N IA.

2\ Poda,ne ilości produktów są szacunkor.ł.e i mogą ulec zmniejszeniu, Służ;vć one będą

rvyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn" ze nie

sianorvią ostatęeznego rozmiartl zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowic

podstaw da zgłaszania roszczeń z tytułu nlezrea|izowanych dostaw albo podstawy do

cdrnowy realizacji dostaw. ZamawiĄący nie będzie ponosił u.iemn_vch sliutkór.,;

i'in*nsolvych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostarv pomiędzy

paz_vc_iami w przedmiocie zamówięnia z zastrzeżęniem, iż w w,yniktr rvw. zmiarr nle

zostanie przekroczotla r.vartość umowv.

_j.§ str'ołly nie przervidttją waloryzacji cen produktórv zalvartych w ofercie w},koneu,cy

rł, trakcie realizacji.

,+i Śrorllti czystości por.vinny być dostarczane do Miejskiego Przerlszk_ola I{ł 34

w Płockil sukcesywnie, w iniarę zgłaszańych potrzeb, z rł.yłączetti*ln i,rr,,r,,
działa,lIlości placówki związan,vch z organizacją roku szkolnego"

5) Zamawiający nie rlopuszcza skłarlania ofert przez oferentórv, którzy prz5,, zamólvietłiii

w;t,m agaj ą przekroczenia tzlv. m in im ttm lo gistyczn ego.

ó} f}ostalvy realizowane bęclą na podstawie bieżących zamólvień skladanych prz.ęz

uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą faksu, pocztą elektronlezną lub

teiefonicznie, dokclnywanych z minimum 1-3 dniowym rvyprzerlzenietrr,,

ołl poniedziałku dcl piątku.

3



Sukcesywna dostawa środków cŻystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021"r,

i

] , 'PoiriiP:aia ctnle osobgwe przetwatzane będą na podstar,vie art. 6 Lrst" 1 lit-" a) i e}

RODCI w.cęiu ziviązanym z postęporvaniem na dostawę środkorł,czystości w 2021r.

* Odbiorcarrri Panii Pana danych osobowych będą osoby iub podmioty, którym

udostępniona zostalrie dokumentacja postępowania t.i. IJrząd Miasta Płocita. Zarząd

.leclnostek Oślviatowych - .Iednostka Budzetowa rv Płocku.

, liani/Fana dane osobclwe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakońc;lęnia

1:ostępowania na dostawę środków czystości w 2021r.

, Podanie przez PanalPanią danych osobowyclr ma elrarakter dobrowolny. je,,iriakźe.j*st

to r.varunek konieczny do zawarcia Umowy .

. Pani/Pana dane osobowe nie będą wvkorzl,stywane do zaulotnat3;zolvanęlJt]

połleirnowania decyzji ani profilowania - stosowanie do art. 22 RODO;

" posiada Pani/Pan:

i } na podstawie art, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Fana

dotyczących

2'} na podstan,ie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osolroł,iych;

3i na po<lstałvie art. l8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

ptzetwarzarria danych osobowych z zastrzężęniem przypadi<ów. o których mol,va w art.

' lB ust, 2 RODO;

zl) prarvo do wrliesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osolrowycil. ddy

uzna PantlPan^ żę przetwatzanie danych osobowych PanilPana dotyczącycił narusza

przepisy RODO,

Ą



5ukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - ZaT,r.

. '., =]
7-} 'Ęyl*onarł,ca ,dolstarczy zamowioną partię dostarv kazdorazorł/o \Ą, ustaton3lclr godzinaelt

;m,iędz3, 6:00 a i5:00,

, 8) Wykonalvca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na rvłastt3, kelszt" śrocik_ieul

transportu ,}vymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów z),wnościo\Ą,vr_:h. zgr:dnie z
', ooo\\, ląZuJ ąc} nl l przeplSam l.

9) Wykonawca zobowiązany jest do rozładolvania i rł,niesięnia tor.varów do rvskazanyeir

przęz pracownika Przedszkola pomieszczeń znajdujących się \,,v siełlzibit:

Zarna**iaiącęgo przy ul. Harcerskiej 2, 09-410 Płock,

l0) MbteriaĘ tj. artykuły muszą być dopuszczone do obrotu na r"rrnku krajclwym,

il)Zamawiający używając znaki towarclwe, nazwy producentór.v i katalog,owe svmbolc

torvaru clkreśla konkretne produkty. w związku z tym llie dopuszcza innych produktów

lriz przedstawione w formularzu cenowym.

12)Of'erowaną łvartość brutto należy skalkulor,vać tak, aby zawierała w sobie eenę netto.

kaszty transportu, koszty dostawy oraz obowiązujący podatek VAT'.

13)W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo korzystać z uprawienia do postępclvaliia,

w__łjaśniającego. W celu uzyskania wyjaśnień zwróci się do Wykonawcy.

l4) Niedosta.ł,czetrie zamówionych produktór,v w uzgodnionynr tęnrrinie lLlb odmolva

dostalvy zostanię udokumentowana notatką słuzbową" "frzykrotne L.olłtórzenie
opisanych incydentów skutkowaó będzie rozwiązanjem umowy z r.vin}, WyŁqąą]y_ay

l5) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przvpadku ich

ti rzk oclzcn ia.

l(l) Krvtcriutn" którytn Zarnawia.iący będzie kicrorvał się

i;ror!LtktLi" ntłlżlirvtlści logislr,czne oraz cena trruttr:,

2. ]'S.R]'}tl N lł-}'KO|,IANIA ZAMOWIENIA

ą,'\,k{jliirl}ie zanlóllietlia trdtll,wac się będzie sukcesyu,ilie ocl0l ,0 l :ł: i t,- rlt; ,j 1 . i:.:i): i

l,., zgt,rlnic z 1aw:rrtą tll,T}o!vą. llźr podsta$,ie zalnótvień składan,yr:h 1rrrez liiltti]rł,iii;.ii.l,.

{t:ieiłltiicz_ttie bądź za pośredrlictlł,e tn poczt.\ elektroniczne.i .

"}. \1AIł{JliKl PŁATNOŚC|

Wr,111;1g3111, tcrntitl płatności u,\,lloSi l4 dni od tlat1,, otrz\,iila!1 |;i p1-1ć]./ ir:l!ii1:l,,,..i;l,', "

ilrelridłtlrvci \ł\,5{illyigxęj faktur1.,, po dclstau,ie każdej partii trrir,łi,rlrł i}ił_{il:,-, ,,, ,,li",

1lir._c,le.łetlr na konto Wykonarvcy. Zanrarviając1,ośr,r,iadcza, ze i,.ędr:ie i*,,rli;li:,,"l ,rl

1;ialno,(ci za 1aktur,v z zastosOwaniem nreclralrizmLl pcldzieiclnt,_i płatrlul:;ci lrrr. :.l,iit

l,ravltlCllt.

przy rvl"borze ofurty .iest- jakclść

r
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ij.\ Z "ńj:1. l} tąt }D( l K]'Ll

lr4_v-dło w pianie Merida Bali Dezynl-ekujące.

UpilL, icdło§tkowe 7009 dn śto5owinia W

elozo,wnikach pianowyclr {irmy N{erida Top,

Svmbol: }l14F

N{ydło w pianie Merida Bali Plus,

opak, jednostkowe 700g, do stosowania w

dozownikach piiurowych firmy Merida Top,

Symbol: Ml2P

Papier ioaletowy typu Serwus/Bunny, SZary" cella

za i rolkę

ijł-l,n dcl nr},cia polviegchni Ąax. opali. 5l

l I Plr n dtl mvcia szyb. 8,otow} do użycia. zapach

l'1_1li li-ieh1 ,{tln irclńe, LisLrrł,ający białko,

lłuszcze, pozostaiości po stnżeniu, gotowy do

użyoia, iv butelcc ze sprl,skilvaczem o poi. 750nrl

Płyn liiehl Veriprop. aktl,rvn1,,ślodek do tn_vcia

bieżącego. opak. 101

Proszęk do prania biały, WaschkoniH

opal,;.7.5kg,

Załącznik rir i irł_lrlntliat,;l i)*l-]r.),\1

Stłrrvki,

VAl

]---
l

I

l

----+--
--| -

l

l

l
l
l

l
Il---,i
I

i

i

i

i
I

I

I

5

waitość brutto

Brudprrr Vij-242 l l

iJt-it.:ta!, sŁrir:i! n1 do rrrl,i:il iraez.lń

Kostka WC Domestos, z

zarł,ieszką(ktlsz_yczkiem),

różne zapaclr,v, 1 szt. rv opakolvaniu

lvlleczko do czyszczenia ClF, opal<. 750ml

,l",l,vdło lv pł_vrrie Mel ida Castor,

relec,vnowcililiorve/białe, opaI,;. jetlnostkorve 5i.

Sl,mbol: M7B, M7S" Ivl7l-

{.}dświeżacz Attis .qplay ż4()ml

tJCśrvieżacz powietrza Glade by Brise.

Ópak- 30L}ml, spray

Papiei do pieczerria, rl_vnriall roli .]Sern x 50mb

Papier toaletorvy typu Jtrmbo, szary, gofrorvany,

śrędnica tulei 6ctn, średnica roli 19 cm,

szerokość wstęgi 9crn, długośc na l roli l40lłlb"

cena z-a l rolkę,

l 15 l

l i ćl\oco\''\. nie pozostarr iając1, slnug. opak. 5i|-|
L o i 

Płr n du mle la \y ztnywirrkach gaslronomicztrych

l I 
Kichl Dlra-F.vo. tlpak, l0l

l l l I Plvrl do lracrt ń Ltrdrł ik- optŃ, 5l
L---L

l ," i P}llr rio nabllszczania w zmlwarkach
l lg
l I gaslrtlltotniczrlrch lrichl Diva-l)ronto_ opak, t0l
Ll_
l l9 | Phn do płLrkania Roosler. trpak,4l
l " l 

, ,,", -" ,,*,,_",, ,

t^
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+
Pr,,izck rlo pralrią kolor: W"ż:cllkolrits.

1 , ,-i r,

o1lłk, 7.5kg*/'. i

Ręcznik Linteo biały. l warstworvy. goiior,vany,

śrcdnioa 17cnl, wysokośc 22cm,

ilłrrgośc rol i 60nl., l rolIła w opal,iołvaniu

Rccznik Męrida Economy Automatic Ma,ri, na

roli do automatl,cznego podajnika, zielone,

jc<lnowars§vowe, szerokośó 20cnr. średnica l9.5

cnl. długość 250m,

Slmbol: RAZ301

--[lŁ.,." 
Ń Nl.r,.la F, con"ry M*,. *,ol l .sr.,f\.

l

i.jednowarstrvorv1,, wlsokośó l8cm. średnica
I

I 
l8ctn. dlugośi, l"10rn. ręcmik przystosowany do

| *i,ciągania ze środka roli

I Svnlbol: RFjSl04

Ręcznik Z,7- zielony

!łękaivicc qosprldarcze Paclan Practi. zapachowe

il rclzmiari,e S, M, I-. dhlgi ntrinkiet

Rękarł,ice nitrylorve. rozlnir,v XS.S,M,L.Xt,,

l 00 szt, w opakowaniu

Scierka kuchenna - zmywak ]\4orana duźa,

cena za 1 ścierke

§.i*ka 
", 

mń**,ł

silclro i mcrkro, rr!żlle kolory, cenaza1 srt

Srodek do ctl,szczłnia nrebli Pleclge w sprayu,

t-.pak. jcdlrr:stkolve ok. 250tnl

srodek do ni.icia i pięlęgnacji stali nierdzervnej

Kichl Elo.xa ]ł,tlna, środelt gotorvy do użycił
ze spr,"-sl<łlvaczem, opak. jerlnostkorve 75Onl

slodek tla usurvania kamienia

Łi ięhi Clarida §alli/Claroi ine.

na Łlazie kłasu. opak. 101

Worki naśnrieci czaine351,50 szt. narolce,

grubość LD, cena za l rolkę ,

Worki na śrniegi czarne 60-701,50 szt. na rolce,

grubość LD, cena za l rolkę

Znl\,lvak do tetlonu

Zn:ywakl,rrchenn5, - gąbka. rozmiar MlDl , cena

ril l srtukg'

Z9] dtl trVC Kieirl Power-Fir 1l

x

na śmieci czarne 12a1,25 sź- na rolce_

grubość LD. cena za l rolkę l,i



§t-ijtl.el,v,"r,tli: tlcqtłwa srłrdków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku - 2021"r.

B. \{.Ej"i.'Ł {_]tlNĄ ]§liT'r(} ZA CAŁOSC PIIZEDMIOTU ZAMOWI|INIA -

,."."..{słownie:........... "......-,}

§ i{]3_§§il 
,§,\"T,{lŁ.E§.t 

\,,A,l- -

."...".{słorvnie:.."...... ,.......",,}
i

ł,\*,-f.iu],ą {_,nruĄ T}RtjT,:§,{.) ZA CALOŚC PR.ZIDM[OTI] ZAMOWIENiA -

..,....{słłrrvnie:....." "........... }

i ."! :];ż\ :,ii,"ic lii}Zl (,ić lsUini]!vat]e razen])

miejSccB/ość, d3t3 podpis i pjeczęc Wykonawcy

7



5ukcesywna dostawa środków czystości dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku -2021r,

l- .' ''.t, .L.:

m,P. ", ",'.,

'; ., Załącznik Nr 2 - Foi"mularz olerty

Nazwa Wykonawcy: ..:....,...,,.,,.,....,

Adres wykonawcy: ..,..,....,.

REGON ..,. NlP

e-mail:

c)t]LR ii\

{Jdpowiadając na zapytanie ofertowe pt. "Dostawa środków czystości na potrzeby Miejskiego Przedszkoia Nr 34 w
P1'ocku na rok 20ż1" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w L}Pt.SlE
pRZEDMiOTu ZAMÓWlENtA za niźej wymienioną cenę:

;godnie z pkt. 3 - formularz cenowy ,

1, Oświadczamy, źe przedmiot zamówienia lra który składamy ofertę żobowiązujenly się realizov;ać sukr:e*rywnia łd
dnia 01 stycznia 2Oż1 r. do 31 grudnia 2ożtr,, zgodnie z zawańą umową na podstawie zamórłlieri składanych
przez Zamawiającego.

2, Oświadczamy, że towary będące przedmiotem niniejszej oferty odpowiadają warunkom jakościawynr zgodnym z

obowiązującymi atestami i polskimi normami.
3" Gwarantujemy niezmienność ofertowatrych cen przez cały okres realizacji umowy.
Ą, Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającegcl

prawidłowo wystawionej faktu ry VAT.
5, Zobowiązu,jemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego ocJ rlaty .

otrzyrnania zamówienia przesłanego za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną przez zamawlaJącegł
6. ZobowiązuL'emy się do realizacji dostawy do pomieszczeń zna.jdujących się w siedzibie Zamawiającego pr"zy ul,

l1arcerskiej ż, Płtlck, wg specyfikacji asoltymentowej dostaw"
7, Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z apisem przedmiotu i formularzem cenowymi nie wnosimy do niego zastrzeżeń

ł,:rar uzyskaIiśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejsie.i oferiy.
E. Oświaclczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania oferty.
9, Oświadczamy, że zapoznaiiśmy się oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się w

§rzypadku wyboru naszej oferty, do jej zar,varcia w miejscu oraz terminie wyznacżonym przez Zamawiającego.
i0. Oferia wrazzz-a|ącznikami zawiera łącznie....,. kolejno zapisanych iponunrerowanych stron.
11. Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dia potrzeb niezbędnych do reaiizacji przedrhir:tu

po5tępoWania.
1.2. Oświadczanr, źe zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartym w pkt 11" zaproszenia do złczłlnia oferty.
].3, Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. '14 ogólnego rczpor;ądztnia r-

ochronie cjanych ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio illb pcśredrriłr
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym posiępowaniu.

t4. Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczących Wykonawcy niezbędnych do ogłoszenia wyniku zapyiarria
ofertowego na dostawę środków czystości do Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku na rok źOż1 - na str*nie

-i nternetowej Biu ietynu l nformacji Publicznej Zamawiającego.

Podpis osoby umocowanej do feprezentoWania WykcnaWcy/ WykonaB.óul
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{podpis i pie.zątka imienna i czYtelnV podFi5)


