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Dąbrowa Tarnowska, 18.05.2017 r. 

 

CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas  

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

 

PROTOKÓŁ 

z wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym nr 1/05/SZK 

dotyczącym świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń  

 

CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas realizując projekt „Aktywni na czasie” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, , Oś priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-

0153/16-00 stosując zasadę konkurencyjności (wg. aktualnej wersji  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016r. i innych aktualnie obowiązujących) 

przeprowadziło zapytanie ofertowe w celu wyboru Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie organizacji i 

przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach: Zad. 5 - Poz. 1 „Szkolenia 

zawodowe” (w tym trener, sala, materiały szkoleniowe, niezbędny sprzęt szkoleniowy, egzamin, badania 

lekarskie) -  124 000,00 zł.  

 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:  

Zapytanie ofertowe w dniu 08.05.2017r. zamieszczono na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz na stornie www.cdis.pl 

Oferenci mogli składać oferty w terminie do 16.05.2017r.   

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2016.645 z późn. zm.). 

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia  w tym zakresie warunku szczegółowego.  

 Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

3) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

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

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

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

d) pozostawaniu 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.  

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

W przypadku ofert wspólnych należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3, o którym mowa 

powyżej, podpisane osobno przez każdego członka konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę 

konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum.  

 

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń (z tematyki poszczególnych części 

zapytania) w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, czyli od 08 maja 2014r. do 07 

maja 2017r. tj.: 

a) W ramach części 1 – minimum 14 przeszkolonych osób; 

b) W ramach części 2 – minimum 7 przeszkolonych osób; 

c) W ramach części 3 – minimum 1 przeszkolona osoba; 

d) W ramach części 4 – minimum 4 przeszkolone osoby; 

e) W ramach części 5 – minimum 6 przeszkolonych osób; 

f) W ramach części 6 – minimum 2 przeszkolone osoby; 

g) W ramach części 7 – minimum 1 przeszkolona osoba; 

h) W ramach części 8 – minimum 1 przeszkolona osoba; 

i) W ramach części 9 – minimum 2 przeszkolone osoby; 

j) W ramach części 10 – minimum 2 przeszkolone osoby. 

Należy wypełnić Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Każdy trener/instruktor, który będzie realizował szkolenie posiada doświadczenie zawodowe 

odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń
1
. 

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz dołączyć  

a) CV trenera/ów który będzie realizował szkolenie i 

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, w tym m.in.: umowy, świadectwa 

pracy, referencje, zaświadczenia od instytucji lub inne. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

6) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 

spełniającym przepisy BHP, w tym: 

a) salą szkoleniową do przeprowadzenia zajęć – zapewniającą komfort uczenia się i wyposażoną 

w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt; 

b) pomieszczeniem/miejscem przeznaczonym do świadczenia usług cateringowych. 

Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

7) Przedstawi zgodny z opisem przedmiotu zamówienia program i  harmonogram szkolenia.  

                                                           
1 potwierdzenie doświadczenia zawodowego musi wynikać z CV – konieczne jest podanie dat zatrudnienia, nazwy instytucji i zakresu 

wykonywanych obowiązków oraz dodatkowo z innego dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w wymagania m.in. umowy, 

świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia od instytucji lub inne. 
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Program uwzględnia minimum: tytuł szkolenia, liczbę godzin, wykładowcę, datę i miejsce realizacji 

szkolenia, cele szkolenia, efekty i wskaźniki pomiaru efektów, liczbę godzin szkolenia z danego tematu 

i tematykę zajęć. 

Harmonogram uwzględnia minimum: termin i miejsce realizacji szkolenia, tytuł szkolenia, wykładowcę 

i godziny realizacji szkolenia. 

Należy wypełnić Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.  

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

8) Szkolenie/kurs zostanie zakończone odpowiednio: 

a) Część 1 – egzaminem certyfikującym VCC lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

b) Część 2 – egzaminem certyfikującym VCC lub ECDL lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

c) Część 3 – egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego; 

d) Część 4 – egzaminem certyfikującym VCC lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

e) Część 5 – egzaminem certyfikującym VCC lub ECDL lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

f) Część 6 – egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją z Urzędu Regulacji Energetyki; 

g) Część 7 – egzaminem certyfikującym VCC lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

h) Część 8 – egzaminem certyfikującym VCC lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie; 

i) Część 9 – egzaminem certyfikującym VCC lub ECDL lub innym równoważnym (w zakresie walidacji 

i certyfikowania efektów uczenia) potwierdzającym uzyskanie uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji 

w zawodzie 

i wydaniem Uczestnikom/-czkom certyfikatów/świadectw potwierdzających uzyskanie 

uprawnień/kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie. 

Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania 

przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się 

spełniających określone standardy. W związku z powyższym, szkolenie zostanie uznane za zakończone 

pod warunkiem, że efekty uczenia się zostały poddane weryfikacji w ramach walidacji (np. 

z wykorzystaniem metody egzaminu). Należy przy tym podkreślić, że walidacja oraz certyfikowanie 

muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu 

wewnętrznego przeprowadzonego przez Wykonawcę i otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu 

potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.
2
 

Należy wypełnić Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.  

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

 

                                                           
2 Powyższe zapisy wynikają z dokumentu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowa-

nych przez Europejski Fundusz Społeczny”  z dnia 26.04.2016r.  
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2. Kryteria oceny ofert  

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie:  

1) łącznej ceny (wartości brutto) wykonania zamówienia, 

2) doświadczenia Wykonawcy, 

Cena będzie stanowiła 60% badanej Oferty, pozostałe 40% będzie stanowiło doświadczenie wykonawcy. 

 

Doświadczenie wykonawcy będzie oceniane na podstawie łącznej liczby wykazanych w Załączniku nr 4   

przeszkolonych osób z tematyki objętej częścią zapytania na którą oferta jest składana. Wykonawca może 

udowodnić przeszkolenie większej liczby osób niż zostało to określone w pkt. 10, podpunkcie 4, co będzie miało 

wpływ na ocenę Oferty. 

 

Opis sposobu obliczenia oceny Oferty: 

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) Cena (C) – 60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę obejmującą łączną wartość wykonania danej 

części zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią 

liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia: 

 

Cena brutto Oferty najtańszej 

C=           Cena Oferty badanej           x 100 pkt x 60% 

 

2) Doświadczenie (D) – 40% 

Wykonawca, który wykaże największą liczbę przeszkolonych osób z tematu danej części 

zapytania otrzyma 40 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę 

punktów wynikającą z poniższego wyliczenia: 

 

Liczba przeszkolonych osób Oferty badanej 

D=  Liczba przeszkolonych osób w Ofercie zawierającej       x 100 pkt x 40% 

           największą liczbę wykonanych usług 

 

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według  następującego wzoru: SP=C+D 

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty, 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium  Doświadczenie Wykonawcy. 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu  o wszystkie  

kryteria  i wyliczenia o których mowa powyżej. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się 

równoważne cenowo Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 1. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 
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Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 2. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 3. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego EDUKATOR  

Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J.  

ul. Elektryczna 2, 

33-100 Tarnów 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 4. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 5. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 6. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego EDUKATOR  

Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J.  

ul. Elektryczna 2, 

33-100 Tarnów  

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 
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Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 7. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 8. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 9. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 

48,83

pkt 
40 pkt 

88,83 

pkt 
TAK 

2. 

Centrum Usług Szkoleniowych 

Krzysztof Rzeszutek,  

ul. Mikołaja Kopernika 7,  

33-100 Tarnów 

16.05. 

2017r 
TAK - 

60 

pkt 
2,23 pkt 

62,11 

pkt 
NIE 

 

Wykaz podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie w ramach części 10. zamówienia wraz z oceną:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Data 

wpływu 
oferty 

Warunki udziału 
w postępowaniu 

Kryterium oceny [pkt] Rekomendacja 

do realizacji 

zamówienia Spełnia 
Nie 

spełnia 

Cena 

(C) 

Doświadczenie 

(D) 

Łącznie  

(SP) 

1. 

Inventum Sp. z o.o.  

ul. Mikołaja Reja 20A,  

33-300 Nowy Sącz 

16.05. 

2017r 
TAK - 60pkt 40 pkt 

100 

pkt 
TAK 

 

Karty oceny ofert złożonych w ramach zapytania, potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego oraz 
oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/05/SZK 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Uzasadnienie: 

Do realizacji usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na 

czasie” wybrano odpowiednio:  

1) w ramach części 1 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

2) w ramach części 2 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

3) w ramach części 3 – Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J. ul. 



 

Projekt „Aktywni na czasie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  Aktywna integracja. 
 

Elektryczna 2, 33-100 Tarnów; 

4) w ramach części 4 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

5) w ramach części 5 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

6) w ramach części 6 – Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J. ul. 

Elektryczna 2, 33-100 Tarnów; 

7) w ramach części 7 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

8) w ramach części 8 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

9) w ramach części 9 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz; 

10) w ramach części 10 – Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz 

których oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego i uzyskały najwyższą ocenę, spośród wszystkich 

złożonych ofert. Wybrane oferty w częściach 1,2,3,4,5,6,7,8,10 uzyskały 100 na 100 możliwych do uzyskania 

punktów. W części 9 wybrana oferta uzyskała 88,83 pkt. 

Do wybranych Wykonawców zostaną skierowane propozycje zawarcia umów. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zatwierdził: 

 

Adrian Janas 

 

 


