
Opatów, dnia 7 września 2020 r.   

 

Zapytanie ofertowe 1/2020 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  
(tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro 

GZO.26.01.1.2020  

  

I.ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów, ul. T. Kościuszki 27,42-152 Opatów, Tel. (fax) 34 319 60 33 

Postępowanie prowadzone jest przez: Gminny Zespół Oświaty w Opatowie, ul. Kuźniczka 31, 

42-152 Opatów, tel. 34 319 60 24, mail: gzo@onet.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – „Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły 
Podstawowej w Waleńczowie”- GZO.26.01.1.2020  

UWAGA: ZAKRES WYNIKAJĄCY Z ZAŁĄCZONEGO PROJEKTU JEST WIĘKSZY. ZAKRES PRAC 
DOTYCZĄCY ROBÓT PARTERU NIE WCHODZI W ZAKRES. NALEŻY WYCENIĆ PRACE DOTYCZĄCE 
WYŁĄCZNIE STREFY PODDASZA. 

PRACE PROWADZONE BĘDĄ W CZYNNYM OBIEKCIE. SUGEROWANYM JEST WYKONYWANIE PRAC 
NIEBEZPIECZNYCH W CZASIE NIEOBECNOŚCI OSÓB W BUDYNKU. 

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

- wykonanie kratownic oraz pozostałych konstrukcji w strefie poddasza 

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 

- wykonanie montażu wzmocnień stropu 

- prace demontażowe 

- zabezpieczenie zdemontowanej izolacji termicznej do ponownego montażu 

- pozostałe prace budowlane 

Zamawiający będzie wymagał wykonania dodatkowej warstwy izolacji w postaci wełny o 
współczynniku 037 grubości 10 cm w miejsce usuniętej polepy. Prosimy o doliczenie do oferty 
powyższych prac. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.10.00.00-8 

44.21.00.00-5 

45.26.00.00-7 

45.40.00.00-1 

45.32.00.00-6 

 
III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Rozpoczęcie: 01.10.2020 r. 

mailto:gzo@onet.pl


Zakończenie: 31.12.2020 r. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Wykonawca dołączyć musi do oferty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków              
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2. Wykonawca wykazać musi, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat prace odpowiadające 
zakresowi zapytania o wartości 50.000,00 zł brutto - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

3. Inne dokumenty wymagane przy złożeniu oferty: 

a) Formularz cenowo ofertowy – załącznik 1 do zapytania ofertowego GZO.26.01.1.2020. 

b) Wykaz robót – załącznik 2 do zapytania ofertowego GZO.26.01.1.2020 wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie prac. Wykonawca nie musi składać załącznika nr 2 jeżeli prace 
wykonywane były dla Zamawiającego - Gminy Opatów. 

c) Klauzula zgody. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT SPOSÓB OBLICZANIA CENY: 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN 

Cena – 100 % 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego 

wzoru: 

 

                      najniższa cena oferowana brutto 

Cena = ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% 

                           cena badanej oferty brutto 

1. Adres strony internetowej, na której jest dostępne jest zapytanie ofertowe:  
http://www.bip.opatow.akcessnet.net 

2. Zapytanie ofertowe można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Oświaty w Opatowie, ul. 
Kuźniczka 31, 42-152 Opatów 

3. Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie w zamkniętej kopercie                
z napisem: 

„Oferta na Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły Podstawowej w Waleńczowie”-
 GZO.26.01.1.2020  

Miejsce składania: Gminny Zespół Oświaty w Opatowie, ul. Kuźniczka 31, 42-152 Opatów w terminie 
do dnia 15.09.2020 r.  – do godz. 9.00  

Otwarcie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu w siedzibie GZO w Opatowie w obecności komisji 
składającej się z trzech pracowników GZO. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Walutą 
rozliczeń w zamówieniu jest waluta złoty polski. 



5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: Gminny Zespół Oświaty w Opatowie, ul. Kuźniczka 31, 
42-152 Opatów, e-mail:  gzo@onet.pl 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 

Osobami wskazanymi do kontaktu są: 

P. Dorota Pawelak - Dyrektor Szkoły Podstawowej pod numerami telefonu 34 318 71 08, 606 474 825, 
mail: spwalenczow@vp.pl  

oraz 

P. Miron Romański – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pod numerem telefonu 34 319 60 24, 501 
36 09 47, mail: gzo@onet.pl 

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH: 

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia: telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie. 

2.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
Wykonawcy. 

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 

4.   Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 

5.   Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 

Osoba reprezentująca Zamawiającego: 

Dorota Pawelak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. red. J. Ciszewskiego w Waleńczowie. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik 1 

2. Wykaz robót – Załącznik 2 

3. Wzór umowy – Załącznik 3 

4. Klauzula zgody – Załącznik nr 4 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 Nr GZO.26.01.1.2020  

z dnia 7 września 2020 r. 

(pieczęć firmy)    

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane wykonawcy 

Nazwa:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba:   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej:   …………………………………………………………………………………………………. 

Strona internetowa:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer faksu:   .............................................................................................................................. 

Numer REGON:   ........................................................................................................................... 

Numer NIP:   ................................................................................................................................. 

 

Cena netto:   ……………………………………. zł 

VAT 23%:   ……………………………………… zł 

Cena brutto:   ………………………………….. zł 

Słownie:   .................................................................................................................................. zł 

Termin płatności: 30 dni 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Przedmiot umowy zamierzamy wykonać siłami własnymi*/ powierzyć podwykonawcom następujące 
roboty*:  .……………………………………………………………………………………………………. 

Podwykonawca ……………………………………………………………………………………………………… 

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań  

umowy jest/ są:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. kontaktowy, faks :   ……………………………………………………………………………………………………………… 

mail:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



zakres odpowiedzialności: .............................................................................................................. 

Uwagi: ............................................................................................................................................. 

Oświadczenie dotyczące postanowień i warunków zamówienia - oświadczamy, że: 

1)Zapoznaliśmy się ze specyfikacją zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzy-

skaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2)Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w ofercie. 

3)Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały przez nas  zaakcep-

towany bez zastrzeżeń, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy     

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT.  
 
5) Oświadczam, że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw –TAK /NIE*  
 
6) oświadczam/y, że:  

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie 

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 

konkurencji    i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)* 

- wspólnie z …………………………………………………………należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)*: i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między 

nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
* Niepotrzebne skreślić  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są : 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

miejscowość, data........................................... 

 

………........................................................................................................ 

   czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 Nr GZO.26.01.1.2020  

z dnia 7 września 2020 r. 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca: 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam/y, iż 

posiadam/y doświadczenie w realizacji zamówienia określonego w sprawie 

GZO.26.01.1.2020 wykonał/liśmy następujące roboty budowlane dla innych podmiotów. Zakres prac 

zgodny był z przedmiotem zamówienia. Roboty wykonane były z należytą starannością i nie budziły 

zastrzeżeń, co do ich realizacji. 

 

WYKAZ WYKONANYCH RROBÓT BUDOWLANYCH 

 

L.p. przedmiot wartość data wykonania  Zamawiający 

     

     

   

 

………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 Nr GZO.26.01.1.2020  

z dnia 7 września 2020 r. 

Wzór 

UMOWA 
Nr: ……………………………….. 

 
zawarta dnia ……………… r. w Opatowie pomiędzy: 
 
Gminą Opatów 
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-150 Opatów 
NIP: 574 205 53 41 
Reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez: 
P. Dorotę Pawelak – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
zwanym w dalszej części  – Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części -Wykonawcą 

 

Niniejszym Strony postanawiają co następuje: 
 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zobowiązanie  polegające na montażu 
konstrukcji wzmacniających strop piętra budynku Szkoły Podstawowej im. red. J. Ciszewskiego           
w Waleńczowie na podstawie projektu budowlanego autorstwa P. mgr inż. Krzysztofa Zyskowskiego 
wraz z wykonaniem dodatkowej warstwy izolacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt          
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać        
z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

 
§ 2 

 
TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

 
1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia prac na dzień 01.10.2020 roku, a termin zakończenia na 

dzień 31.12.2020 roku. 



2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 
gwarantujących należyte wykonanie Umowy. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania osób, o których mowa w punkcie 2 
niniejszego paragrafu, jak za swoje własne. 

4. Jeżeli z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, termin wykonania Umowy 
zostanie przedłużony, takiego przedłużenia nie poczytuje się za nienależyte wykonanie Umowy,            
a termin zakończenia prac, o którym mowa w ust. 1 ulega wydłużeniu     o ilość dni, w których 
występowała przyczyna, o której mowa w niniejszym punkcie. 

5. Przedłużenie terminu wykonania umowy zgodnie z ust. 4, z powodu naruszenia przez Zamawiającego 
zobowiązań umownych, nie pozbawia Wykonawcy uprawnienia do wypowiedzenia Umowy zgodnie    
z § 6. 

 
 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
…………………. zł. brutto (słownie: ………………………….). 

2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
…………………………………… w terminie 30 dni od złożenia faktury wystawionej na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru robót. 

3.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
4.   Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu prac. 
5.   Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
6.  Podstawą wystawienia faktury jest podpisany i zatwierdzony protokół odbioru robót, lub inny 

dokument potwierdzający dokonanie czynności. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy). 
2)  Odebranie w terminie 7 dni od momentu otrzymania wniosku o dokonanie odbioru 
      przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

4) Udostępnienie Wykonawcy na czas trwania Umowy punktu poboru energii elektrycznej oraz 
wody. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  Przejęcie terenu robót (placu budowy) od Zamawiającego; 
2)  Zabezpieczenie i oznakowanie  terenu robót (placu budowy); 
3)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót (placu budowy) na własny koszt; 
4)  Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118           
z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską 



normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 
5)  Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji. 
6)  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2008. 25.15 z późniejszymi 
zmianami), 

b) Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz. U. 2013.21 ) 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.            
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 
8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy. 
9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
10) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy. 
11) Wykonanie robót budowlanych: 
- montażu konstrukcji wg projektu. 
12) Udzielenie 5 letniej gwarancji. 
13) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
14) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosow-

ne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

15) Dostarczenie Zamawiającemu aprobat, certyfikatów, deklaracji materiałów wbudowanych. 

 
§ 6 

 
WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 
1. Niniejszą umowę Wykonawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
naruszenia przez Zamawiającego któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy (należy 
wymienić konkretnie o jakie naruszenia chodzi). 
2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może złożyć w formie pisemnej w ciągu 
siedmiu dni od momentu zaistnienia sytuacji będących podstawą. 
3. Złożenie wypowiedzenia uznaje się za skuteczne w momencie dostarczenia do strony. 
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym w ust. 1-3  Zamawiający ma obowiązek 
zapłaty za prace wykonane do dnia wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego pa-
ragrafu na podstawie inwentaryzacji, a Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia terenu budowy do 
porządku. 
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wyko-
nawca naruszy postanowienia niniejszej umowy, realizuje roboty przewidziane niniejszą umową         
w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami i normami budowlanymi lub wskazaniami Zama-
wiającego. 
6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Za-
mawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umo-
wy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy. 
7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej stro-
ny, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 



 
 

§ 7 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz 10% wysokości wynagrodzenia za odstąpienie 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyny zależnych od Wykonawcy. 
2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego. 

 

§ 8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie Umowy, jeżeli 
jest to spowodowane siłą wyższą.  
 
2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 
właściwemu miejscowo według siedziby strony skarżącej.  
 
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 
4. W sprawach nie unormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
5. Wymienione w Umowie załączniki stanowią integralną jej część. 
 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
 
               Wykonawca:                                                                               Zamawiający: 
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(pieczęć firmy) 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam wyraźną i dobrowolną 
zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. red. J. Ciszewskiego                           
w Waleńczowie, ul. Szkolna 19, 42-151 Waleńczów moich danych osobowych dla potrzeb zapytania 
ofertowego nr GZO.26.01.1.2020 na „montaż konstrukcji wzmacniających strop piętra budynku Szkoły 
Podstawowej wraz z dodatkową warstwą izolacji”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
…..................................................... 

(Miejscowość data, czytelny podpis) 

 

 

 


