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Gdańsk, dn. 05. 11.2018r.
ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Hospicyjna
ul. D. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 8
W związku z realizacją projektu „NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro Systems – Szansą na
podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na objęcie w projekcie stanowiska pracownika:

specjalista ds. psychoonkologii

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze zamówienie będzie udzielone zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w 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..
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 08 2017r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm..
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku:
specjalista ds. psychoonkologii
2.1 Opis projektu
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „NlightninVR w Onkologii
– BioCell Feedback Neuro Systems – Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin
Production sp. z o.o. na rynku światowym”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R prowadzących
do powstania produktu, gotowego do wdrożenia i do pierwszej produkcji. Innowacją produktową, która
powstanie w wyniku realizacji projektu będzie System Virtual Reality wspierający psychoonkologię wraz z
oprogramowaniem i aplikacją na urządzenia mobilne i stacjonarne.
2.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku:
specjalista ds. psychoonkologii
Powierzone prace będą miały charakter dzieła autorskiego wykonywanego etapowo zgodnie z
harmonogramem projektu. Wszelkie prawa autorskie przekazane zostaną, w ramach zapłaty za wykonane
prace, na rzecz Zamawiającego. Powierzone prace będą miały charakter dzieła autorskiego wykonywanego
etapowo zgodnie z harmonogramem projektu. Wszelkie prawa autorskie przekazane zostaną, w ramach
zapłaty za wykonane prace, na rzecz Zamawiającego.
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POLA EKSPOLOATACJI NA KTÓRYCH MAJĄ BYĆ PRZENIESIONE NA ZAMAWIAJĄCEGO MAJĄTKOWE PRAWA
AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że Utwór nie
narusza praw własności intelektualnej (prawa autorskie, pokrewne, własność przemysłowa)
lub dóbr osobistych osób trzecich.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość praw autorskich majątkowych do Dzieła, wraz
z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich, na polach eksploatacji wymienionych poniżej.
3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Utworu, nastąpi w zakresie wszystkich
znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
1. korzystania z Utworu w całości lub w części w dowolny sposób w ramach pełnego
zakresu prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej i wedle jego
swobodnego uznania, w szczególności w celu sprzedaży i promocji dowolnych
produktów lub usług,
2. trwałego lub czasowego utrwalania Utworu dowolną techniką na wszelkiego
rodzaju nośnikach danych wedle swobodnego wyboru Zamawiającego, w tym
techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego,
optycznego, techniką cyfrową,
3. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub części, dowolną
techniką na wszelkiego rodzaju nośnikach danych wedle swobodnego wyboru
Zamawiającego, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
4. wprowadzania Utworu do pamięci komputerów lub innych urządzeń
elektronicznych, wedle swobodnego wyboru Zamawiającego,
5. wprowadzanie Utworu lub jego egzemplarzy, nośników, itp., do obrotu wedle
swobodnego uznania Zamawiającego,
6. najmu, dzierżawy lub udostępniania Utworu lub jego egzemplarzy, nośników, itp.,
na dowolnej podstawie prawnej wedle swobodnego uznania Zamawiającego, w
szczególności poprzez udzielenie licencji,
7. publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania,
itp., Utworu wedle swobodnego uznania Zamawiającego, w szczególności nadania
Utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację
naziemną, nadania za pośrednictwem satelity, w tym w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do Utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
8. wprowadzania i publicznego udostępniania Utworu w sieci Internet oraz lokalnych
sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych przewodowych i
bezprzewodowych bądź w sieciach multimedialnych wedle swobodnego uznania
Zamawiającego,
9. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
10. tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze,
11. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Utworu lub jego kopii,
12. rejestracji Utworu jako znaków towarowych w dowolnej jurysdykcji, w tym jako
wspólnotowych znaków towarowych, wedle swobodnego uznania Zamawiającego,
13. rejestracji Utworu jako wzorów przemysłowych w dowolnej jurysdykcji, w tym jako
wzoru wspólnotowego, wedle swobodnego uznania Zamawiającego,

LIDER
Nlightnin Production Sp. z o.o., 81-717 Sopot, ul. dr A. Majkowskiego 24B, NIP 585-147-48-12, REGON 364719150, KRS 0000622776
PARTNER
Fundacja Hospicyjna, 80-208 Gdańsk, ul. D. Chodowieckiego 10, NIP 957-08-81-002, REGON 193032941

Projekt: „NlightninVR w Onkologii – BioCell Feedback Neuro Systems
– Szansą na podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy Nlightnin Production sp. z o.o. na rynku światowym”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
14. nadawania Utworu w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem
satelity, itp., wedle swobodnego uznania Zamawiającego,
15. zmiany i wszelkiej modyfikacji Utworu, w tym w szczególności opracowywania,
tłumaczenia, przystosowywania, uszczegóławiania, zmiany układu, itp., zgodnie z
dowolnymi potrzebami Zamawiającego i wedle jego swobodnego uznania.
4. Przeniesienie praw, o których mowa niniejszym protokole nie jest ograniczone ani czasowo,
ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich
państw.
5. Wykonawca upoważni Zamawiającego do wykonania w imieniu Wykonawcy wszystkich
jego autorskich praw osobistych do Utworu, a w szczególności do:
1. decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu,
2. decydowania o nadzorze autorskim nad sposobem korzystania z Utworu.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał swych autorskich praw osobistych
do Utworu.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Utworu w całości jak również w
postaci dowolnych fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól
eksploatacyjnych określonych w niniejszym protokole w formie plakatów, fotografii, reklam
radiowych lub telewizyjnych oraz internetowych). Zamawiający może rozpowszechniać i
publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z Utworem bez wskazywania w
tych materiałach i oświadczeniach jego autora (Wykonawcy).
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy (nośników
materialnych), na których utrwalono Utwór.
9. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Utworu i rozporządzenia nimi w
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w niniejszym protokole.
10. Przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych do Utworu na wszystkich znanych
polach eksploatacji, w szczególności wyszczególnionych w niniejszym spisie, przeniesienie
własności wszystkich nośników Utworu, przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz przeniesienie wszelkich innych praw i wyrażenie wszelkich
innych zgód oraz podjęcie zobowiązań nastąpiło i następuje w ramach uzgodnionego
pomiędzy Stronami wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Umowy. Wykonawca zobowiązuje
się nie żądać w przyszłości żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, nie
podnosić względem Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, nie cofnąć żadnych
udzielonych praw i zgód, nie odstąpić od zawartej pomiędzy Stronami Umowy dotyczącej
przeniesienia praw autorskich do Utworu ani jej nie wypowiedzieć, nie podejmować
żadnych działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Zamawiającemu wykonywanie
jakichkolwiek praw do Utworu.

2.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Powierzone prace wykonywane będą w zakresie PRAC BADAWCZYCH projektu w okresie 7 miesięcy

Planowany okres realizacji projektu: 01.2019-06.2019 r
Planowany okres realizacji prac będących przedmiotem zamówienia:
Podpisanie umowy realizacyjnej z Wykonawcą przedmiotu zamówienia nastąpi o ile zostanie podpisana
Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
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2.4 Czas, liczba godzin
Powierzone prace będą miały charakter dzieła autorskiego wykonywanego etapowo zgodnie z
harmonogramem projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania limitu godzinowego zaangażowania zawodowego specjalisty,
tj. zaangażowanie zawodowe specjalisty (pracownika wykonującego przedmiot zamówienia) w realizację
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków innych podmiotów/pracodawców wraz z realizowanym zamówieniem nie
przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i że obciążenie z
tego wynikające, nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych Wykonawcy
zadań.
2.5 Zakres zadań Wykonawcy w ramach prac, o których mowa w niniejszym zapytaniu obejmować będzie:
• Konsultacje psychoonkologiczne w kontekście tworzenia procedury weryfikacji systemu.
• Konsultowanie wstępnej listy wymagań systemowych pod kątem bieżącej wiedzy
psychologicznej / psychoonkologicznej
• Konsultacje przy wyborze biosensorów planowanych do wykorzystania w systemie, ze
szczególnym uwzględnieniem ich możliwego odziaływania psychologicznego
• Konsultacje w zakresie wymaganej konfiguracji systemu, pod kątem przydatności
wykorzystania poszczególnych rodzajów stanów emocjonalnych pacjentów, zależnie od
stopnia zaawansowania i skomplikowania ich leczenia.
• Zdefiniowanie potencjalnego wpływu konfiguracji sprzętowej na wewnętrzny stan emocjonalny
pacjenta.
• Określenie możliwości wykorzystania poznawczo-behawioralnego programu pomocy
emocjonalnej.
• Analiza raportów z testowania urządzeń, przekazanie ew. uwag z punktu widzenia
psychoonkologii
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów maszyny stanowej.
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów czynności.
• Konsultacje przy tworzeniu diagramów uwarunkowań czasowych.
• Konsultacje związane z przygotowywaniem przypadków testowych
• Weryfikacja raportu i z integracji systemu pod kątem psychoonkologicznym.
• Udział w procesie tworzenia przypadków użycia w zakresie wytycznych psychoonkologicznych.
• Badania związane z wykorzystaniem w systemie wiedzy z dziedziny psychoneuroimmunologii
do wpływania na biochemię mózgu i aktywowania, poprzez wybrane rodzaje technik
wyobrażeniowych i wizualizacji, wydzielania się neuropeptydów przenoszących informacje o
stanie pacjenta, do ciała oraz poszczególnych komórek i wspomaganie tym procesu
zdrowienia.
• Konsultacje w zakresie wyboru optymalnej liczby biosensorów w systemie, pod kątem
psychoonkologicznym.
• Konsultacje psychoonkologiczne możliwości wizualizacji stanu emocjonalnego i jej interakcji z
pracą mózgu.
• Konsultacje i badania nad zakresem wpływania poprzez wizualizację na stan wewnętrzny
pacjenta.
• Konsultacje psychoonkologiczne w zakresie projektowanego interfejsu użytkownika.
2.6 Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia:
Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją
przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach
w realizacji przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę,
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Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet
ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia.
2.7 Dokumentacja

Wykonawca jest zobowiązany do:
a) sporządzania protokołów z wykonania etapów prac wskazujących ich wynik rzeczowy zgodnie z aktualnie
obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
wskazującego prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań objętych przedmiotem zamówienia (jeśli dotyczy).
b) umieszczenia informacji o projekcie w miejscu realizacji prac będących przedmiotem zamówienia
zgodnie z wytycznymi oznaczania miejsc działań współfinansowanych ze środków UE przekazanymi przez
Zamawiającego.
2.8. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2.9 Kod CPV

73300000-5
Projekt i realizacja badań oraz rozwój
2.10 Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających podczas trwania realizacji
projektu w przypadku wydłużenia okresu jego realizacji i/lub w związku z rozwojem prac projektowych z
zastrzeżeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, które spełniają następujące
warunków:
a) posiadają wykształcenie wyższe
b) wymagania minimalne stosowane do pracownika: wiedza z zakresu terapii wg programu C. Simotona
oraz psychologij procesu, posiadanie wiedzy w zakresie relaksacji, wizualizacji ćwieczeń
oddechowych. Umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, minimum 4 letnie
doświadczenie z pacjentem onkologicznym
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie ww. dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków z możliwości realizacji zamówienia
WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Nlightnin Production Sp. z o.o. z siedzibą w
Sopocie oraz Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Nlightnin Production Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, lub osobami wykonującymi w imieniu
Nlightnin Production Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli)
lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
IV. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć
następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota
powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto
wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli
dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty
noclegów, koszty podróży, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym pracownika (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
b) Życiorys zawodowy (CV) pracownika obrazujący wymogi zawarte w warunkach udziału w
postępowaniu
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

2.
3.

zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 07. 12. 2018 r. do godziny
9.00 drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: contact@nlightnin.com z
dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8”lub osobiście w siedzibie spółki :
Sopot ul. A Chmielewskiego 5 b; od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16
Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY
1.
Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na
podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o
następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
KRYTERIUM

WAGA (%)

K1 - Cena ofertowa brutto*

70

K2 - Doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym

20

K3 -posiadanie certyfikatów z zakresu psychoonkologii

10

* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na
wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą
podatek VAT (jeśli dotyczy)
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K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = Cn x waga/ Cr
Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
K2- Kryterium oceny – Doświadczenie pracownika w pracy z pacjentem onkologicznym W określonym
obszarze będzie następująco (max 20 pkt.):
- doświadczenie min. 10 letnie – 20 punktów
- doświadczenie min. 7 letnie – 10 punktów
- doświadczenie min. 5 letnie – 5 punktów
K3 kryterium oceny- Posidanie certyfikatów z zakresu psychoonkologii
- 1 certyfikat- 3 punkty
- 2 certyfikaty -5 punktów
- 3 certyfikaty i więcej -10 punktów

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia pracownika na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród
ocenianych = K (K=K1+K2+k3).
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w
budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze
względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy
złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich
do negocjacji.
1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w
sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie
podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy.
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań
zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. Ważność oferty nie może być krótsza niż 30 dni od terminu złożenia oferty.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Dodatkowych wyjaśnień oraz informacji na temat szczegółów przewidzianego do realizacji w ramach
przedmiotu zamówienia dzieła udziela , tel., e-mail:
2.
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VIII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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