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Kielce, dnia 19.12.2022r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/KOOWES/PEStka/2022  

/zmienione-wydłużenie terminu do 03.01.2023r./ 

„Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 

Wojska Polskiego 52 w Kielcach”   

 

1. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 

6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2012 roku. Do postępowania nie 

mają zastosowania zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. Złożona oferta musi obejmować całość zamówienia opisaną 

w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę. 

Wykonawca może złożyć korektę oferty przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji 

zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty wraz z załącznikami oraz z pismem informującym  

o wycofaniu wcześniej złożonej oferty. Wycofana oferta nie będzie rozpatrywana i nie podlega 

zwrotowi do Wykonawcy. 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego 

 

 „PEStka” 

ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce 

KRS: 0000419150, NIP: 657-29-07-276, REGON: 260601413 

Adres Biura: 

Ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce 

Tel. 41 341 74 96, e-mail: biuro@fundacjapestka.pl  

 

Biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

 

3. Informacje na  temat projektu 

 

mailto:biuro@fundacjapestka.pl
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Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19). Liderem projektu jest Stowarzyszenie 

Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  

z Warszawy. 

 

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty można składać:  

 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Biura Zamawiającego  

(ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce). Biuro zamawiającego jest czynne w dni robocze  

w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone  

w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 

2/KOOWES/PEStka/2022”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być 

podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć 

je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem. 

 pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com . W przypadku ofert składanych 

pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 

2/KOOWES/PEStka/2022”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 

Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę 

czytelnych skanów podpisanych dokumentów (w formacie .pdf lub jako pliki graficzne .jpg lub 

.png). Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione 

komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo 

nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie 

dokumentu. Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym.  

 Poprzez aplikację w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, 

kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania. 

 

Oferty przyjmowane są do dnia 28 grudnia 2022 roku do godziny 16:00 30 grudnia do godziny 16:00. 

03 stycznia 2023 r do godziny 16.00 (zmiana z dnia 19.12.2022r.)  Dotyczy to zarówno dokumentów 

składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej oraz aplikacji „baza 

konkurencyjności”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura Zarządu 

Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925; 25-520 Kielce)  lub data i godzina odebrania poczty na 

serwerze poczty elektronicznej fundacja.pestka@gmail.com lub złożenia w aplikacji „baza 

konkurencyjności”. 

 

mailto:fundacja.pestka@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:fundacja.pestka@gmail.com
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5. Zasady przygotowania oferty 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej 

proponowanej ceny brutto w PLN za realizację całej usługi „Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w 

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach”, opisanej w załączniku 

nr 1 do zapytania. Zaproponowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem usługi. Zaproponowana cena brutto nie może ulec zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

 

Każdy Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę  

(z zastrzeżeniem możliwości wycofania oferty i złożenia jej ponownie, w sposób opisany w pkt 1 

zapytania). 

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania, lub została 

złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

W przypadku, jeśli oferta będzie niekompletna lub nieprecyzyjna, Zamawiający może wystąpić do 

Wykonawcy z żądaniem uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Wykonawca zobowiązany jest 

do przesłania uzupełnienia oferty lub wyjaśnienia jej treści w terminie 2 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji od Zamawiającego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy, wykonanie 

czynności niezgodnych z informacją przekazaną przez Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu 2 

dni  roboczych spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z Wykonawcami, prowadzona po złożeniu ofert, 

realizowana będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

fundacja.pestka@gmail.com  

Jeśli cena brutto w ofercie będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami Zamawiającego lub w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności jeśli 

jest o 40% niższa od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania. W szczególności Wykonawca może zostać wezwany do udowodnienia, że 

zaproponowana cena nie jest rażąco niska, a wykonanie usługi za zaproponowaną cenę i na warunkach 

określonych w zapytaniu jest możliwe. Brak złożenia wyjaśnień w określonym terminie lub nie 

udowodnienie przez Wykonawcę, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska, spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

6. Osoba do kontaktu 

 

Anna Mikołajczyk – koordynatorka Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

po stronie Fundacji PEStka, tel.: 41 341 74 96, e-mail: fundacja.pestka@gmail.com  ) 

mailto:fundacja.pestka@gmail.com
mailto:fundacja.pestka@gmail.com
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7. Opis przedmiotu zamówienia 

 

7.1. Cel zamówienia: 

Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, którzy zrealizuje usługę „Wymiana stolarki okienno-

drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach”. 

 

7.2.  Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest „ Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w Centrum Organizacji 

Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach” tj. wykonanie wszystkich prac i czynności 

opisanych w załączniku nr 1 do zapytania.   

 

7.3. Kody CPV:  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

 
7.4. Dodatkowe warunki zamówienia 

Szczegółowe warunki realizacji usługi opisane zostały w załączniku nr 1 oraz we wzorze umowy. 

 

7.5. Harmonogram realizacji zamówienia  

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania całości usługi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 

daty zawarcia umowy. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 

8.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych 
okoliczności. 

Warunek weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego oraz dodatkowo Zamawiający zweryfikuje czy Wykonawca nie figuruje na liście 
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osób i podmiotów objętych sankcjami opublikowanej w BIP na stronie ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami , o której 

to liście mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

8.2. Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca, składając ofertę w ramach niniejszego postępowania, winien wykazać się, że w okresie 

ostatnich 5 lat począwszy od daty ogłoszenia postępowania wykonał co najmniej 1 usługę polegającą 

na wykonaniu robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości min. 50.000,00 PLN. 

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3. Zamawiający  może, w razie wątpliwości,  poprosić o referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.  

 

8.3. Potencjał techniczny 

Brak szczegółowych wymogów. 

Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, pozwalający na realizację usługi.  

Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy  (załącznik nr 3). 

 

8.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Brak szczegółowych wymogów.  

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację 

usługi.  

Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 3). 

 

9. Termin realizacji umowy 

Usługa zrealizowana będzie maksymalnie w terminie 90 dni od daty jej zawarcia.  

 

10. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do: 

a) wykonania w sposób rzetelny i terminowy wszystkich prac i czynności opisanych w załączniku nr 

1 do zapytania,  

b) zrealizowania prac w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy w ramach 

niniejszego postępowania,  

c) współpracy z Zamawiającym trakcie realizacji usługi, 

d) udzielenia Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji 

rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac wykonanych w 

ramach zawartej umowy. 

 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
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9. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie 

kryteriów 

 

Każda z ofert będzie oceniana na podstawie kryterium: 

Cena brutto oferty – waga 100%,  max. 100 punktów. 

 

Punktacja dla kryterium „Cena brutto oferty” obliczana będzie według następującego wzoru: 

P1 = 
Cminimum 

* 100 
Coferty 

gdzie: 

P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty” 

Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej ofercie cenowej niepodlegającej odrzuceniu. 

Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

Kryterium oceniane będzie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto, wykazanej w ofercie. 

Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, utworzona zostanie 

lista rankingowa ofert, według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów w ocenie 

ofert, skutkujących brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania, z Wykonawcami, których oferty 

będą najlepsze, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe. 

Jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa 

niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, Zamawiający zwróci się do 

wybranego Wykonawcy z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie 

zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej 

propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

 

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli: 

 Wykonawca nie spełnia kryteriów wskazanych w zapytaniu, 

 Oferta została przygotowana w sposób niezgodny z treścią zapytania, 

 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym jego etapie. 

 

10. Informacja na temat wykluczenia z postępowania 
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Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Powyższy zapis dotyczy zarówno powiązań z Zamawiającym, jak i z partnerami projektu „Kielecko-

Ostrowiecko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.  

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. 

 

11. Określenie warunków istotnych zmian umowy 

 

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna  

z następujących sytuacji: 

 Wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca 

koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi. 

 Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla 

zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. 

 Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 

wprowadzenia zmian do zawartej umowy. 

 Wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną 

interpretację zapisu umowy przez obie jej strony. 

 

W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. 

Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie stanowił podstawę do wypowiedzenia 

umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający lub Wykonawca mają odpowiednio możliwość występowania 

do drugiej Strony z propozycją zmiany warunków/postanowień umowy w sytuacjach innych niż 

opisane powyżej. W takiej sytuacji, druga Strona może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub 
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odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi 

podstawy do rozwiązania umowy.  

 

12. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 

 

13. Pozostałe informacje  

 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści zapytania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli już ofertę niezwłocznie w 

formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie  Zamawiającego 

(fudnacjapestka.pl). Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny 

na dokonanie zmian w ofercie. 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

c) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.  

d) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.  

14. Przetwarzanie danych osobowych -informacja 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„Rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia 

umowy oraz realizacji umowy jest Fundacja „PEStka” z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 

36/20 , 25-431 Kielce. 

2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym 

zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami umowy o dofinansowanie  numer RPSW.09.03.01-

26-0001/19, zawartej na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej” z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści tych 

danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru 

wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 

4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania. 

5. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

6. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, 

w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wyniki postępowania, Zamawiający odrzuca ofertę 

zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” i „c” Rozporządzenia 2016/679. 

8. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania. 

9. Dane kontaktowe w celu zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych – 

fundacja.pestka@gmail.com   

10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż do osoby, 

której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą, 

informacji, o której mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

 

 

15. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (stanowiących załączniki do 

zapytania ofertowego): 

1) Formularz oferty cenowej- wg wzoru zał. Nr 2  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wg wzoru zał. Nr 3 

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- wg wzoru zał. Nr 4 

 

mailto:fundacja.pestka@gmail.com

