ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
zaprasza do udziału w konkursie ofert na:
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I DORADCZYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług eksperckich i doradczych w zakresie oceny stanu technicznego i środowiskowego
nieruchomości (dalej: usługi doradcze).
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. bieżący udział w ocenie stanu technicznego i środowiskowego nieruchomości (jako zespół
ekspertów technicznych reprezentujących interesy NFOŚiGW, w zakresie posiadanych uprawnień)
obejmujący między innymi opiniowanie oraz przygotowywanie wystąpień Zamawiającego, udział
w spotkaniach roboczych (w tym on-line), wizji lokalnej, opiniowanie materiałów końcowych
i pośrednich w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Szacowana liczba roboczogodzin
przewidziana na realizację przedmiotu zamówienia wynosi minimum 9, maksimum 50;
2.2. ocena jakościowa Ekspertyzy stanu technicznego i środowiskowego nieruchomości, wykonanej
przez podmiot zewnętrzny na rzecz Zamawiającego (dalej: Ekspertyza) – wstępne opracowanie,
pod kątem kompletności, zawartości rzeczowej i merytorycznej z uwzględnieniem wymagań
postawionych Wykonawcy Ekspertyzy, oraz sporządzenie wstępnej opinii do Ekspertyzy
zawierającej jej analizę oraz rekomendacje dla Zamawiającego pozwalające uznać, że Ekspertyza
została wykonana w sposób należyty lub wymaga korekty i w jakim zakresie;
2.3. ocena jakościowa Ekspertyzy – końcowe opracowanie, pod kątem realizacji uwag NFOŚiGW oraz
sporządzenie końcowej opinii do Ekspertyzy zawierającej jej analizę oraz rekomendacje dla
Zamawiającego pozwalające uznać, że Ekspertyza została wykonana w sposób należyty i można
dokonać odbioru końcowego.

3. Zakres Ekspertyzy wykonywanej przez pomiot zewnętrzny, stanowiącej przedmiot oceny
I część opracowania


Analiza i ocena: lokalizacji Nieruchomości, w tym wskazanie czy lokalizacja posiada jakikolwiek
niekorzystny wpływ na aspekty techniczne nieruchomości, wskazanie zagrożeń
i identyfikacja ryzyk.



Analiza i ocena: kompletności posiadanych umów z dostawcami mediów i odbioru nieczystości
w kontekście posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej mediów zewnętrznych,
uzbrojenia terenu, przyłączy, zgodność z uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia.



Analiza i ocena: posiadanej dokumentacji technicznej (projektowej i powykonawczej)
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Nieruchomości pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego oraz posiadanych
decyzji o pozwoleniu na budowę.


Analiza i ocena: sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej: w tym książki
obiektu, protokołów przeglądów okresowych, wymaganych badań, zgód, decyzji
eksploatacyjnych np. UDT, itp. wraz z zaopiniowaniem zgodności i poprawności dokumentacji,
przygotowaniem wykazu niezbędnych czynności do prawidłowego funkcjonowania obiektu
w okresie najbliższych 5 lat.



Analiza i ocena instalacji teleinformatycznych.



Analiza i ocena pozostałych dostępnych dokumentów dotyczących obiektu.



Analiza i ocena: konstrukcji budowlanej, elementów budowlanych i instalacji pod kątem
istotnych wad użytkowych oraz wskazanie konsekwencji prawnych wynikających
ze stwierdzonych wad np. niezgodność z obowiązującymi normami, przepisami prawa
ze wskazaniem czynności niezbędnych do usunięcia wad i oszacowaniem kosztów.

II część opracowania


Analiza przyszłych kosztów utrzymania budynku, przy określeniu optymalnych warunków dla
utrzymywania komfortu cieplnego (z uwzględnienie optymalnej ilości wymian powietrza
i jego jakości) ze wskazaniem możliwych usprawnień.



Analiza i ocena rozwiązań architektoniczno-budowlanych, w tym dostosowania obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

III część opracowania - audyt środowiskowy:


Opis głównych występujących zanieczyszczeń zewnętrznych, w tym jakość powietrza, hałas,
analiza obiektów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie wytwarzających potencjalne
zanieczyszczenie; identyfikacja ryzyk wraz z rekomendacjami akceptacji ryzyka.



Analiza, której celem jest zidentyfikowanie powszechnie występujących materiałów
niebezpiecznych („szkodliwych” lub „niedozwolonych”) oraz wyspecyfikowanie. Wykonawca
wskaże możliwość występowania materiałów szkodliwych nawet w sytuacji podejrzenia
takiego stanu.



Identyfikacja fauny zasiedlającej Nieruchomości (ptaki, nietoperze, gryzonie) ze wskazaniem
potencjalnych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości.



Ocena zieleni występującej na terenie zewnętrznym ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń
dla prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości; identyfikacja pomników przyrody.

4. Ogólne dane dotyczące nieruchomości, której dotyczą usługi doradcze i Eksperyza, o której mowa
w pkt 3.
1) Nieruchomość gruntowa o powierzchni około 1 ha zabudowana zespołem dwóch symetrycznych
budynków biurowych z jednym wjazdem do jednopoziomowego garażu podziemnego.
2) Budynki posiadają sześć kondygnacji biurowych o całkowitej powierzchni - ok. 8.500 m2 każdy
(całkowita powierzchnia zespołu obiektów wynosi - ok. 17.000 m², w tym typowe piętro - ok.
1 300 m2 w każdym z budynków); powierzchnia całkowita biurowa zespołu - ok. 16.000 m²;

2

powierzchnia całkowita usługowa zespołu - ok. 400 m²; powierzchnia całkowita magazynowa
zespołu - ok. 520 m²).
3) Miejsca postojowe: podziemne - ok. 260; naziemne - ok. 170m
4) Zasilanie w ciepło: ciepło sieciowe, woda i kanalizacja: sieć miejska, energia elektryczna: sieć
elektroenergetyczna, budynek wyposażony w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
5) oddanie do użytkowania - 2006 rok.
6) Certyfikat ekologiczny: BREEAM In-Use - poziom Very Good.
7) teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego
w rejonie ulicy Konstruktorskiej (Uchwałą Nr XLVII/1271/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 listopada 2012 r.).

5. Termin wykonania zamówienia
Termin w zakresie wskazanym w pkt.:
5.1. bieżący udział w ocenie stanu technicznego i środowiskowego nieruchomości - nie dłużej niż do
12 marca 2021 r., z zastrzeżeniem, że za zgodą Stron, termin ten może ulec wydłużeniu, ale
nie więcej niż o 14 dni;
5.2. ocena jakościowa Ekspertyzy – wstępne opracowanie – nie dłużej niż 7 dni od dnia przekazania
wstępnego opracowania Ekspertyzy przez NFOŚiGW;
5.3. ocena jakościowa Ekspertyzy – końcowe opracowanie – nie dłużej niż 5 dni od dnia przekazania
końcowego opracowania Ekspertyzy przez NFOŚiGW.

6. Warunki i terminy płatności
Zapłata za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana będzie w częściach, w
formie przelewu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której
mowa w ustawie dnia z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Podstawą wystawienia faktury za wykonanie każdej z
części Przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 2.2 oraz 2.3 będzie podpisany przez obie
strony protokół odbioru.
W zakresie części Przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 2.1. Zamawiający, w zależności od
potrzeb, będzie zlecał wykonanie usług doradczych i akceptował szacowaną przez Wykonawcę
liczbę roboczogodzin każdego eksperta technicznego na ich wykonanie. Z końcem każdego
miesiąca, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanych usług, Wykonawca będzie
wystawiał fakturę. Zapłata za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w formie
przelewu w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której
mowa w ustawie dnia z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym.
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7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że do realizacji
zamówienia dysponują lub będą dysponować osobami z odpowiednim potencjałem
technicznym i zawodowym, w tym:
7.1. co najmniej jedną osobą o kompetencjach pozwalających na weryfikację wyników analizy
i oceny instalacji teleinformatycznych, która potwierdzi kompetencje i doświadczenie
przedstawiajac wykaz wykonanych min. 2: projektów lub nadzorów dotyczących stworzenia
sieci teleinformatycznej obejmującej minimum 1000 punktów dostępowych lub wykonanych
analiz instalacji teletechnicznych obejmujących minimum 1000 punktów dostępowych.
Dopuszcza się, aby osoba ta pełniła jednocześnie funkcję osoby, o której mowa w pkt. 7.2.
7.2. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą ,,Wykaz osób” które realizować będą zamówienie, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty, nie mogą się ubiegać Wykonawcy,
których oferta została wybrana w ramach postępowania o zamówienie publiczne
nr WZ/38/2020, o którym informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej NFOŚiGW:
BIP, Zamówienia publiczne (nfosigw.gov.pl). Zastrzeżenie, z tym samym rygorem, dotyczy
również zakazu wskazywania do realizacji zamówienia osób, które będą brały udział w realizacji
zamówienia będącego przedmiotem postępowania nr WZ/38/2020.

8. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.
1) Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dalej „NFOŚiGW” informuje, że:


obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;



inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, adres email: inspektorochronydanych
@nfosigw.gov.pl;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
związanym z postępowaniem mającym na celu udzielenie zamówienia przez NFOŚiGW;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW,
tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów
o dofinansowanie, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:

−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:

−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym
z postanowieniami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz nie może naruszać integralności
dokumentacji postępowania.
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z następujących wyłączeń (art. 14 ust. 5
RODO):
a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku;
c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki
chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy
zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego,
w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

9. Kryteria oceny ofert
Kryterium cena - 100%
Ocena ofert w kryterium Cena zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących
podkryteriów:
1) Podkryterium 1 (C1) - cena za realizację zadania, o którym mowa w pkt. 2.1. - możliwa do
uzyskania liczba punktów max.: 30 pkt.
Liczba punktów w podkryterium 1 (C1) obliczona zostanie na podstawie ceny zaoferowanej przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym z uwzględnieniem maksymalnej liczby roboczogodzin
przewidzianej na realizację usługi opisanej w pkt 2.1. OPZ (poz. 1 Tabeli kalkulacji w Formularzu
ofertowym), według wzoru:
C1min
C1 = ------------- x 30
C1b
Gdzie:
C1 - liczba punktów dla badanej oferty w podkryterium 1;
C1min - najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych, wskazana w poz. 1 Tabeli kalkulacji;
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C1b - cena brutto wskazana w poz. 1 Tabeli kalkulacji oferty badanej.

2) Podkryterium 2 (C2) - cena za realizację zadań, o których mowa w pkt. 2.2. i 2.3. - możliwa do
uzyskania liczba punktów max.: 70 pkt.
Liczba punktów w podkryterium 2 (C2) obliczona zostanie na podstawie sumy cen zaoferowanych
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym za wykonanie usług wskazanych w poz 2.2 i 2.3 OPZ
(suma poz. 2 i 3 Tabeli kalkulacji w Formularzu ofertowym), według wzoru:
C2min
C2 = ------------- x 70
C2b

Gdzie:
C2 - liczba punktów dla badanej oferty w podkryterium 2;
C2min - najniższa suma cen brutto wśród ofert nieodrzuconych, wskazanych w poz. 2 i 3 Tabeli
kalkulacji;
C2b – suma cen brutto wskazanych w poz. 2 i 3 Tabeli kalkulacji oferty badanej.

Ostateczna liczba punktów w kryterium Cena, liczona będzie według wzoru:
C = C1 + C2
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie
zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.

10.

Miejsce i termin złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta i oświadczenia (w tym Wykaz osób), muszą być podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

4) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego
przedstawienia zapytania ofertowego.
5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny za realizację
przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty
dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie
pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
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6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
7) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z niezbędnymi dokumentami,
o których mowa w pkt 7 należy zeskanować i przesłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:

anna.baszynska@nfosigw.gov.pl

w terminie do dnia 30.12.2020 r.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty
lub złożonych dokumentów, a także do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia
wymaganego Wykazu osób.

11.

Do kontaktów w sprawie Zapytania jest upoważniony:
Anna Baszyńska-Mateńko., e-mail: anna.baszynska@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 45 90 910

12.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00
Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez
NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia
publiczne”.

13. Warunek zawarcia umowy
Zamówienie zostanie udzielone wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy na wykonanie przez
podmiot zewnętrzny Ekspertyzy, tj. analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości
zabudowanej budynkami biurowymi, położonej w Warszawie, rozumianej jako: techniczny i
środowiskowy due diligence.

14. Kary umowne
W umowie planowane są następujące kary umowne:
- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości całkowitej przedmiotu umowy, lecz nie
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więcej niż 20% tej wartości;
- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający
może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości całkowitej przedmiotu umowy;
- w przypadku naruszenia zasad poufności podczas wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości całkowitej przedmiotu umowy, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad.
Zamawiajacy zastrzega przy tym, że kary umowne mogą się kumulować. Zamawiający,
w przypadku poniesienia przez niego szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar
umownych, będzi mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Załaczniki:


Nr 1: wzór Formularza ofertowego.



Nr 2: wzór Wykazu osób.
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