Gdańsk, 16.12.2016r.
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GSG AR/2016

Przedmiot zapytania:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowanie materiałów szkoleniowych na szkolenia „Spawaczmonter” obejmujące naukę montażu elementów konstrukcji stalowych i technologie ich budowy,
rysunek zawodowy, spawanie procesem 136, cięcie tlenowe i prace transportowe, w tym obsługę
UTB kat. IIS, z zakresu następującej tematyki:
Część I – Zagadnienia BHP – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część II – Zagadnienia PPOŻ – 1 h x 3 gr. szkoleniowe = 3h
Część III– Metaloznawstwo – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część IV – Materiały dodatkowe do spawania – 3 h x 3 gr. szkoleniowe = 9h
Część V – Podstawy elektrotechniki – 1 h x3 gr. szkoleniowe = 3h
Część VI – Urządzenia spawalnicze – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część VII – Jakość i kontrola połączeń spawanych – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część VIII – Kwalifikacje spawalnicze – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część IX – Technologia spawania – 6 h x 3 gr. szkoleniowe = 18h
Część X – Podstawy metrologii – 8h x 3 gr. szkoleniowe = 24h
Część XI – Rysunek zawodowy – 36h x 3 gr. szkoleniowe = 108h
Część XII – Technologia montażu elementów konstrukcji stalowych - 8h x 3 gr. szkoleniowe = 24h
Część XIII – Gazy techniczne – 1 h x 3 gr. szkoleniowe = 3h
Część XIV – Urządzenia do cięcia tlenowego – 3 h x 3 gr. szkoleniowe = 9h
Część XV – Technologia cięcia tlenem – 2 h x 3 gr. szkoleniowe = 6h
Część XVI – Uregulowania prawne dla dźwignicowych – 5 h x 3 gr. szkoleniowe= 15h
Część XVII – Mechanika dźwigania – 3 h x 3 gr. szkoleniowe = 9h
Część XVIII – Budowa dźwignic – urządzenia mechaniczne – 3 h x 3 gr. szkolen.= 9h
Część XIX – Budowa i obsługa wyposażenia elektrycznego – 4 h x 3 gr. szkolen. = 12h
Część XX – Osprzęt dźwignic – 3 h x 3 gr. szkoleniowe = 9h
Część XXI – Eksploatacja dźwignic – 3 h x 3 gr. szkoleniowe = 9h
Część XXII – Transport ładunków – 4 h x 3 gr. szkoleniowe = 12h
Część XXIII – Zajęcia praktyczne - spawanie 136 – 168 h x 3 gr. szkoleniowe = 504h
Część XXIV – Zajęcia praktyczne - cięcie tlenem – 10 h x 3 gr. szkoleniowe = 30h
Część XXV – Zajęcia praktyczne operatora UTB – 12 h x 3 gr. szkoleniowe = 36h
Kod CPV – 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Szacowana wartość zamówienia: 31 920,00 zł brutto
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Forma upublicznienia zapytania:
a) umieszczenie w Bazie Konkurencyjności - nr ogłoszenia 1014041
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014041;
b) upublicznienie na stronie internetowej GSG Akademii Rozwoju Sp. z o.o.

http://www.gdanskshipyard.pl/pl/akademia-rozwoju/akademia-aktualnosci/zapytanieofertowe-nr-2gsg-ar2016.

Wykaz otrzymanych ofert wraz z datą wpłynięcia:
 Marian OKROJ, 84-324 Brodnica Górna, ul. Ostrzycka 33;
data wpłynięcia oferty 13.12.2016; oferta na części XXIII-XXIV
 Stanisław PAWELCZYK, 83-333 Chmielno ul. Akacjowa 23;
data wpłynięcia oferty 13.12.2016; oferta na części XXIII-XXIV
 Łukasz KLASA; 83-334 Miechucino, Mojusz 2 A;
data wpłynięcia oferty: 14.12.2016; oferta na części III-IX oraz XIII-XV
 Paweł BARC; ul. Kościuszki 4A, Sobowidz
data wpłynięcia oferty: 15.12.2016; oferta na części X- XII
 Feliks SZWAJKOWSKI; 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 40A/9;
data wpłynięcia oferty: 15.12.2016; oferta na części XVI-XXII
 Sławomir MYŚLAK; 80-041 Gdańsk, ul. Platynowa 15/16;
data wpłynięcia oferty: 15.12.2016; oferta na części I-II
 Krzysztof KOWALEWSKI, 83-404 Szumleś Królewski 14/1
data wpłynięcia oferty: 15.12.2016; oferta na część XXV
 Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”; 81-185 Gdynia, ul. Gołębia 1
data wpłynięcia oferty: 15.12.2016; oferta na części I-IV, VI-IX, XI-XV, XXIII-XXIV

Informacja o spełnianiu warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych:
Każdy z oferentów złożył oświadczenie w formie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, iż nie
podlega wykluczeniu z postępowania w wyniku powiązania z GSG Akademią Rozwoju Sp. z o.o.
osobowo lub kapitałowo, tj.: powiązania z GSG Akademią Rozwoju Sp. z o.o. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu GSG Akademią Rozwoju Sp. z o.o. lub osobami
wykonującymi w imieniu GSG Akademią Rozwoju Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:
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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) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:
Warunki udziału zostały określone dla poszczególnych części zapytania.
 Oferent nr 1 - Marian OKROJ, 84-324 Brodnica Górna, ul. Ostrzycka 33;
Oferta na części XXIII-XXIV
Część XXIII – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; ponad 5-letnie
doświadczenie zawodowe jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych nauki spawania procesem 136 –
min. 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 1: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; ponad 6 lat doświadczenia jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania –
WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 1: 510 godzin szkoleń spawalniczych procesem 136
– WARUNEK SPEŁNIONY
Część XXIV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie cięcia tlenowego –
min. 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 1: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; ponad 6 lat doświadczenia jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania –
WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 1: 100 godzin szkoleń cięcia tlenem – WARUNEK
SPEŁNIONY
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 Oferent nr 2 - Stanisław PAWELCZYK, 83-333 Chmielno ul. Akacjowa 23;
Oferta na części XXIII-XXIV
Część XXIII – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; ponad 5-letnie
doświadczenie zawodowe jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych nauki spawania procesem 136 –
min. 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 2: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; ponad 6 lat doświadczenia jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania –
WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 2: 504 godzin szkoleń spawalniczych procesem 136
– WARUNEK SPEŁNIONY
Część XXIV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie cięcia tlenowego –
min. 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 2: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; ponad 6 lat doświadczenia jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania –
WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 2: 114 godzin szkoleń cięcia tlenem – WARUNEK
SPEŁNIONY
 Oferent nr 3 - Łukasz KLASA; 83-334 Miechucino, Mojusz 2 A;
Oferta na części III-IX oraz XIII-XV
Części III – IX – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; dyplom IWE,
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczne na kursach spawalniczych, min. 50
godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 3: GSG Towers – firma z branży stoczniowej i offshore
– WARUNEK SPEŁNIONY
Dyplom IWE – posiada – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 3: 198 godzin zajęć na kursach spawalniczych –
WARUNEK SPEŁNIONY
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Części XIII – XV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; dyplom
IWE, doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczne na kursach spawalniczych,
min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 3: GSG Towers – firma z branży stoczniowej i offshore
– WARUNEK SPEŁNIONY
Dyplom IWE – posiada – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 3: 198 godzin zajęć na kursach spawalniczych –
WARUNEK SPEŁNIONY
 Oferent nr 4 - Paweł BARC; ul. Kościuszki 4A, Sobowidz
Oferta na części X – XII
Część X – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; doświadczenie w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu trasowania i obsługi urządzeń
pomiarowych, min. 20 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 4: GSG Towers – firma z branży stoczniowej i offshore
– WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 4: doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu
podstaw metrologii - trasowanie i obsługa urządzeń – 40 godzin –WARUNEK SPEŁNIONY
Części XI-XII – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu znajomości dokumentacji
technologicznej budowy spawanych konstrukcji stalowych oraz rysunku technicznego, w tym
rysunku kadłubowego, min. 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 4: GSG Towers – firma z branży stoczniowej i offshore
– WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 4: doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tematach:
rysunek zawodowy w tym kadłubowy, technologia montażu elementów konstrukcji kadłuba
statku i innych konstrukcji stalowych – 220 godzin – WARUNEK SPEŁNIONY
 Oferent nr 5 - Feliks SZWAJKOWSKI; 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 40A/9;
Oferta na części XVI-XXII
Części XVI – XXII - doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore przy
transporcie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych z zastosowaniem UTB; doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych na szkoleniach z obsługi urządzeń
dźwignicowych, min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
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Doświadczenie zawodowe oferenta nr 5: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; doświadczenie przy transporcie wielkogabarytowych konstrukcji stalowych z
zastosowaniem UTB – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 5:

doświadczenie w prowadzeniu zajęć na

szkoleniach poddźwignicowego i UTB kat. IIS - 99 godzin– WARUNEK SPEŁNIONY
 Oferent nr 6 Sławomir MYŚLAK; 80-041 Gdańsk, ul. Platynowa 15/16;
Oferta na części I-II
Części I - II – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu BHP i Ppoż, min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat
od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 6: GSG Towers – firma z branży stoczniowej i offshore
– WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 6: 70 godzin szkoleń BHP i Ppoż. – WARUNEK
SPEŁNIONY
 Oferent nr 7 Krzysztof KOWALEWSKI, 83-404 Szumleś Królewski 14/1
Oferta na część XXV
Część XXV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore przy transporcie
wielkogabarytowych konstrukcji stalowych z zastosowaniem UTB; doświadczenie w zakresie
prowadzenia zajęć praktycznych na szkoleniach z obsługi urządzeń dźwignicowych
sterowanych z poziomu roboczego, min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia
oferty.
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 7: Stocznia Gdańska SA – firma z branży stoczniowej
i offshore; ponad 16 lat doświadczenia jako monter kadłubów okrętowych, praca przy
transporcie z zastosowaniem UTB – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 7:

doświadczenie w prowadzeniu zajęć

praktycznych na szkoleniu Operatora UTB kat. IIS –poziom roboczy – WARUNEK SPEŁNIONY
 Oferent nr 8 Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”; 81-185 Gdynia, ul. Gołębia 1
Oferta na części I-IV, VI-IX, XI-XV, XXIII-XXIV
Części I - II – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu BHP i Ppoż, min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat
od daty złożenia oferty;
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Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Tadusz KOS: Centrum
Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Tadusz KOS: 108 godzin
szkoleń BHP i Ppoż. – WARUNEK SPEŁNIONY
Części III – IX – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; dyplom IWE,
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczne na kursach spawalniczych, min. 50
godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Marek PIECHULSKI:
Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Dyplom IWE – posiada – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Marek PIECHULSKI: nie
podano – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Części XI-XII – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; doświadczenie
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu znajomości dokumentacji
technologicznej budowy spawanych konstrukcji stalowych oraz rysunku technicznego, w tym
rysunku kadłubowego, min. 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Tadusz KOS: Centrum
Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Tadusz KOS:
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z rysunku zawodowego i technologii montażu
elementów konstrukcji stalowych – 240 godzin – WARUNEK SPEŁNIONY
Części XIII – XV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; dyplom
IWE, doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczne na kursach spawalniczych,
min. 50 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Marek PIECHULSKI:
Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Dyplom IWE – posiada – WARUNEK SPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Marek PIECHULSKI: nie
podano – WARUNEK NIESPEŁNIONY
Część XXIII – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; ponad 5-letnie
doświadczenie zawodowe jako instruktor zajęć praktycznych nauki spawania oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych nauki spawania procesem 136 –
min. 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
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Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Adam FORMELA:
Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa, czas stażu nieokreślony –
WARUNEK NIESPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Adam FORMELA:
600 godzin szkoleń spawalniczych w procesie 136 – WARUNEK SPEŁNIONY
Część XXIV – doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym i offshore; oraz
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie cięcia tlenowego –
min. 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty;
Doświadczenie zawodowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Henryk RICHERT:
Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” – firma szkoleniowa, czas stażu nieokreślony –
WARUNEK NIESPEŁNIONY
Doświadczenie szkoleniowe oferenta nr 8 – wyznaczony pracownik Henryk RICHERT:
112 godzin szkoleń z cięcia tlenowego – WARUNEK SPEŁNIONY

Kryteria oceny ofert i przyznana punktacja:
Kryteria oceny: cena - 100%
Sposób poznawania punktacji:
PK1= [CN/CR] x 100
PK1 – ilość punktów przy proponowanej cenie,
CN – cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej,
CR – cena oferty rozpatrywanej,

Przyznana punktacja:
 Część I-II
Oferent Sławomir MYŚLAK; 80-041 Gdańsk, ul. Platynowa15/16;
Oferowana cena: 20,00 brutto/godzina
20,00/20,00 x 100 = 100 pkt.
 Część III-IX
Oferent Łukasz KLASA; 83-334 Miechucino, Mojusz 2 A;
Oferowana cena: 25,00 brutto/godzina
25,00/25,00 x 100 = 100 pkt.
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 Część X- XII
Oferent Paweł BARC; ul. Kościuszki 4A, Sobowidz
Oferowana cena: 20,00 brutto/godzina
20,00/20,00 x 100 = 100 pkt.
 Część XIII-XV
Oferent Łukasz KLASA; 83-334 Miechucino, Mojusz 2 A;
Oferowana cena: 25,00 brutto/godzina
25,00/25,00 x 100 = 100 pkt.
 Część XVI- XXII
Oferent Feliks SZWAJKOWSKI; 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 40A/9;
Oferowana cena: 35,00 brutto/godzina
35,00/35,00 x 100 = 100 pkt.


Część XXIII- XIV
Oferent Stanisław PAWELCZYK, 83-333 Chmielno ul. Akacjowa 23;
Oferowana cena: 23,00 brutto/godzina
23,00/23,00 x 100 = 100 pkt.
Oferent Marian OKROJ, 84-324 Brodnica Górna, ul. Ostrzycka 33;
Oferowana cena: 23,00 brutto/godzina
23,00/23,00 x 100 = 100 pkt.

 Część XXV
Oferent Krzysztof KOWALEWSKI, 83-404 Szumleś Królewski 14/1
Oferowana cena: 22,00 brutto/godzina
22,00/22,00 x 100 = 100 pkt.

Wybór wykonawcy:
 Część I-II
Sławomir MYŚLAK; 80-041 Gdańsk, ul. Platynowa 15/16;
Oferent spełnił warunki udziału, uzyskał najwyższą liczbę punktów, był jedynym oferentem,
który spełnił kryteria dostępu.
 Część III-IX oraz XIII-XV
Łukasz KLASA; 83-334 Miechucino, Mojusz 2 A;
Oferent spełnił warunki udziału, uzyskał najwyższą liczbę punktów, był jedynym oferentem,
który spełnił kryteria dostępu.
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 Część X- XII
Paweł BARC; ul. Kościuszki 4A, Sobowidz
Oferent spełnił warunki udziału, uzyskał najwyższą liczbę punktów, był jedynym oferentem,
który spełnił kryteria dostępu.
 Część XVI- XXII
Feliks SZWAJKOWSKI; 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 40A/9;
Oferent spełnił warunki udziału, uzyskał najwyższą liczbę punktów, był jedynym oferentem,
który spełnił kryteria dostępu.


Część XXIII- XXIV
Oferent nr 1 - Stanisław PAWELCZYK, 83-333 Chmielno ul. Akacjowa 23;
Oferent nr 2 - Marian OKROJ, 84-324 Brodnica Górna, ul. Ostrzycka 33;
Oboje oferentów spełniło warunki udziału we wszystkich częściach, na które złożyli ofertę,
zaproponowali tą samą cenę i uzyskali taką samą liczbę punktów. W związku z dużą liczbą
godzin w ramach części XXIII- XXIV postanowiliśmy podpisać umowy z oboma oferentami.

 Część XXV
Krzysztof KOWALEWSKI, 83-404 Szumleś Królewski 14/1
Oferent spełnił warunki udziału, uzyskał najwyższą liczbę punktów, był jedynym oferentem,
który spełnił kryteria dostępu.

Przygotowała: Aleksandra Zienko-Kowalewska

Data sporządzenia protokołu: 16.12.2016r.
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