
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

22-10-2019

Termin składania ofert

04-11-2019

Numer ogłoszenia

1213250

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

INFORMACJA Z DNIA 23.10.2019.

W związku z wpłynięciem w dniu 23 października 2019 r. pytań wykonawcy odnoszących się do treści przedmiotowego zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje do publicznej
wiadomości treść pytań i odpowiedzi, które zawarte są w załączniku pn. „Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2019 r. Zawiadomienie o zmianie SIWZ i Ogłoszenia”. W związku z
udzieleniem odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto, w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które wprowadza ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), od 1 listopada 2019 r. ulega likwidacji mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadza się m.in. w
jego miejsce, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z
dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Biorąc pod uwagę planowany termin podpisania umowy z Wykonawcami, jak również realizację dostaw oraz płatności, tj. po
wejściu w życie ww. zmian (tj. po 01.11.2019 r.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści załącznika nr 1 i 5 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 04.11.2019 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2019 r. o godz. 16.00.

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian, wraz z treścią zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi, zawarty został w załączniku pn. Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2019 r.
Zawiadomienie o zmianie SIWZ i Ogłoszenia. Ponadto, w dokumentach objętych modyfikacją tj. SIWZ i zał. nr 5, wprowadzone zmiany oznaczone zostały kolorem zielonym.

W związku z powyższym, z chwilą publikacji zmiany niniejszego Ogłoszenia, należy za wiążącą uznawać SIWZ w postaci załącznika o nazwie "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_TIK.5_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019", a w przypadku składania ofert należy wykorzystywać załącznik nr 1 o nazwie
"ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019" oraz załącznik nr 5 o nazwie "ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_PROJEKT
UMOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019".

INFORMACJA Z DNIA 24.10.2019.

W uzupełnieniu do informacji z dnia 23.10.2019 poniżej przedstawiono wykaz zmian wprowadzonych w dokumentach dotyczących zapytania ofertowego i uwzględnionych w
zmienionych w dniu 23.10.2019 r. załącznikach do ogłoszenia:
A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Plik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_TIK.5_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019"):
zmieniono treść następujących punktów SIWZ: Dział 3 - punkty: 3.2.1.1.3, 3.2.2.1.3; Dział 11 - punkt: 11.13; Dział 18 - punkt: 18.1 i 18.2; Dział 20 - wykaz załączników;
B. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (Plik "ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019"): zmieniono treść punktu 2.7;
C. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy ("ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_PROJEKT UMOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019"): zmieniono treść paragrafu 5 – wprowadzono
nowe ustępy nr 8 i 9, z kolei ustęp 8 z projektu umowy w wersji z dnia 22.10.2019 stał się ustępem nr 10.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do opisu przedmiotu zamówienia uzupełnia dodatkowe nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień poprzez dodanie
następujących:

· 30213100-6 Komputery przenośne
· 38651000-3 Aparaty fotograficzne
· 32322000-6 Urządzenia multimedialne
· 38652100-1 Projektory
· 30200000-1 Urządzenia komputerowe
· 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

W związku z powyższym kody te zostają uzupełnione w treści SIWZ (na pierwszej stronie) w ramach modyfikacji SIWZ z dnia 24.10.2019 r. (Plik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_TIK.5_MODYFIKACJA Z DNIA 24.10.2019")
Ww. informacje zawarte są w załączniku pn. „Wyjaśnienie z dn. 24.10.2019 r. Modyfikacja SIWZ” zawieszonym w części ogłoszenia „Pytania i wyjaśnienia”.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź,
w Sekretariacie
b) termin składania ofert: do dnia 04.11.2019 r. do godz. 15:00
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź,
w Sekretariacie
b) termin otwarcia ofert: 04.11.2019 r. o godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. a) Pan Kamil Grzeszczyk – pytania dot. procedury postępowania tel. 513-845-795 b) Pytania dotyczące przedmiotu
zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@zss2.elodz.edu.pl lub pisemnie: pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Kamil Grzeszczyk – pytania dot. procedury postępowania tel. 513-845-795

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i innych urządzeń na potrzeby Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu pn. „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (patrz ust.



3.2 SIWZ z podpunktami) oraz na warunkach stawianych przez Zamawiającego.
Zamówienie podzielono na 5 części.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawców wyposażenia pracowni dydaktycznych - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i innych urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „ TIK DLA ZSS2 –
WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Część 1) Dostawa sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych typu laptop/notebook – 27 szt.
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop o matrycy min. 15,6’’– 27 szt., zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Część 2) Dostawa sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych typu laptop/notebook – 3 szt.
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop o matrycy min. 17’’ – 3 szt., zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Część 3) Dostawa wideoprojektorów przenośnych – 2 szt., zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Część 4) Dostawa cyfrowego urządzenia zapisującego obraz (tj. cyfrowego aparatu fotograficznego) z oprzyrządowaniem i statywem– 1 szt., zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Część 5) Dostawa wizualizera przenośnego – 1 szt., zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV:
39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny
Pomocniczy kod CPV:
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
30213100-6 Komputery przenośne
38651000-3 Aparaty fotograficzne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji – dla wszystkich części (od 1 do 5): do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i których strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć przy
zawieraniu umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich
wystąpieniu. Wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na wyznaczenie nowego terminu wykonania prac, który w stosunku do terminów poprzednich może być przesunięty o czas
nie dłuższy niż czas trwania tychże okoliczności. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Wykonawcy zobowiązany jest do dotrzymania terminów ustalonych w umowie.
Ustalenie nowych terminów musi nastąpić na piśmie.

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_TIK.5_MODYFIKACJA Z DNIA 24.10.2019
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_TIK.5_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019
ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_PROJEKT UMOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY_MODYFIKACJA Z DNIA 23.10.2019 (edytowalny)
ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_PROJEKT UMOWY
ZAŁĄCZNIK_4_SIWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (EDYTOWALNY)
ZAŁĄCZNIK_4_SIWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA
ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE (EDYTOWALNY)
ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE
ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW (EDYTOWALNY)
ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY (EDYTOWALNY)
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienie z dn. 24.10.2019 r. Modyfikacja SIWZ
Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2019 r. Zawiadomienie o zmianie SIWZ i Ogłoszenia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1362358
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1361505
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1361207
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1361208
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1361210
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359904
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359903
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359902
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359901
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359900
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359899
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359898
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359897
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359896
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1359895
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1362359
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1361211


Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

Zamawiający przewidział podział zamówienia na części. Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części oraz uzyskać zamówienia w maksymalnej ilości części zamówienia
(5).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili
składania oferty,
b) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego,
c) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian
organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi
Zamawiający udzielił zamówienia.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
oraz
pełnomocnictwo jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert, w tym w sytuacji ofert składanych wspólnie lub przez podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują
się w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w załączeniu).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami się przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia:
Cena – 100 % max. ilości punktów.
Sposób obliczenia punktacji:
Wc=(Wn/Wb) x 100pkt
gdzie:
Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium
Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium
Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która
uzyska największą ilość punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki udziału w postępowaniu, przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.

Wykluczenia

Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą (tj. w terminie wyznaczonym na składanie ofert) oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, stanowiącego wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
c) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ / ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

Adres

Piotrkowska 104

90-926 Łódź



łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 638 48 04

Fax

42 638 48 47

NIP

7250028902

Tytuł projektu

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE

Numer projektu

RPLD.11.01.04-10-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający - Miasto Łódź Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi informuje iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

I. w zakresie dotyczącym realizacji części nr 1, 2, 3 oraz 5 
13p Sp. z o.o. (oferta z dnia 31.10.2019 r.)
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
Część nr 1)
Cena oferty: 75.585,96 zł 
Część nr 2)
Cena oferty: 10.081,08 zł
Część nr 3)
Cena oferty: 11.790,78 zł
Część nr 5)
Cena oferty: 2.501,82 zł
Oferta uzyskała, w każdej z ww. części zamówienia maksymalną ilość punktów tj. 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru:
W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert jest to oferta najkorzystniejsza. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa, nie podlega odrzuceniu, a
Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

II. w zakresie dotyczącym realizacji części nr 4
Biuro Inżynieryjne „MARTEX” (oferta z dnia 28.10.2019 r.)
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Część nr 4)
Cena oferty: 1.200,48 zł
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Jest to jedyna oferta złożona w tej części zamówienia. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa, nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.

Pełna lista podmiotów

Wykaz ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
Część 1) 
Oferta nr 1
Biuro Inżynieryjne „MARTEX”
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Oferta nr 2
13p Sp. z o.o.
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” sp. j.
Z. Bielecki
Ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

Część 2)
Oferta nr 1
Biuro Inżynieryjne „MARTEX”
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Oferta nr 2
13p Sp. z o.o.
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
PHU „BMS” sp. j.
Z. Bielecki
Ul. Staszica 22



82-500 Kwidzyn

Część 3)
Oferta nr 1
Biuro Inżynieryjne „MARTEX”
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Oferta nr 2
13p Sp. z o.o.
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław

Część 4)
Oferta nr 1
Biuro Inżynieryjne „MARTEX”
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Część 5)
Oferta nr 1
Biuro Inżynieryjne „MARTEX”
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Oferta nr 2
13p Sp. z o.o.
Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław


