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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/2022
o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie zaprasza do złożenia oferty na: 
„Zakup wraz z dostawą Kamery Inspekcyjnej”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1 ) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej do rur, 
kanalizacji, itp. o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym 
w niniejszej specyfikacji technicznej.

2 ) Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibą Barczewie.

3 ) Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad oraz odpowiadać pod względem jakości 
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych. Kamera musi być fabrycznie nowa.

4 ) Dostawcy nie przysługuje roszczenie względem zamawiającego o zakup przedmiotu 
zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia (wyposażenia) obejmuje:

Dostawę ręcznej kamery inspekcyjnej o parametrach niemniejszych niż:

• Monitor LED'owy kolorowy 8 cali. Możliwość ustawienia różnych kątów i wysokości położenia 
monitora według indywidualnych upodobań operatora

• Zastosowanie w średnicach rur od 0 60 mm do 0 600 mm.

• Pokonywanie łuków do 90 stopni dla rur 0 od 125 mm.

• Włókno elastyczne (usztywnione) 0 9 mm i długości 60 mb.

• Wytrzymały mechanicznie bęben kablowy.

• Nadajnik sygnału oraz lokalizator (lokalizacja położenia głowicy kamery).
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• Obrót 360°, wychylenie 180°, automatyczny powrót głowicy.

• Zintegrowany system pomiaru spadków w czasie rzeczywistym.

• Elektroniczny licznik odległości widoczny na ekranie monitora.

• Cyfrowa nagrywarka obrazu na kartę SD z pełnym sterowaniem z klawiatury membranowej.

• Generator opisów tekstowych widocznych na ekranie monitora wpisywanych za pomocą 
wodoszczelnej klawiatury membranowej. Możliwość wykonywania opisów w dwóch kolorystykach, 
na dwóch różnych tłach - na ekranie monitora wskaźnik mb, zegar oraz kalendarz.

• Obudowa aluminiowa dla rur o średnicy od 100 mm.

• Wózek rolkowy dla rur o średnicy od 130 mm (niezbędny do przykanalików 150 mm).

• Prowadnik rolkowy ułatwiający inspekcję dłuższych odcinków.

• Wózek rolkowy dla rur o średnicy od 200 mm (niezbędny do głównych kolektorów 200-300 mm).

• Zasilanie akumulatorowe litowo-jonowe zintegrowane z kamerą. Czas pracy akumulatora 
co najmniej 5 godzin.

• Czas ładowania akumulatora do 3 godzin.

• Autopoziomowanie modułu kamery.

• Moduł kamery o wysokiej rozdzielczości CCD, 480 linii TV, rozdzielczość 752x582 
z automatycznym balansem bieli.

• Oświetlenie 40 ultra jasnych diod LED lub równoważny system oświetlenia.

• Wysoka czułość modułu kamery - 0.01 Lux.

• Głowica kamery 0 50 mm, wykonana ze stali kwasoodpomej. Bardzo odporna na zarysowania szyba 
obiektywu ( szafirowa lub porównywalna). Kamera wodoszczelna.

• Budowa kamery w postaci kompaktowej. Wszystkie urządzenia zabudowane są jako jedno 
urządzenie (monitor, nagrywarka, klawiatura, bęben, licznik). Konstrukcja taka umożliwia całkowite 
pozbycie się z dodatkowych kabli połączeniowych. Kamera powinna być natychmiast gotowa 
do pracy.

• Roczna gwarancja.

2. Wymagania dodatkowe:

• Kamera serwisowana gwarancyjnie i pogwarancyjnie w punkcie serwisowym na terenie 
Polski.

• Obsługa kamery w polskiej wersji językowej.
• Instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej.
• Wysyłka z Polski.
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Wszelkie użyte w opisie nazwy norm należy traktować jako przykładowe możliwe 
do zamienienia przez równoważne normy, dopuszcza się rozwiązania równoważne 
ale o parametrach jakościowych, technicznych nie gorszych niż minimalne wskazania w opisie 
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie o parametrach jakościowych 
i technicznych jak w specyfikacji zamówienia lub wyższych, które nie będą wpływały 
na kryterium oceny i wyboru.

n. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY

Dostawca cenę ofertową określi w PLN netto plus należny podatek VAT.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądany termin realizacji zamówienia w ciągu 4 tygodni od wyboru dostawcy przedmiotu 
zamówienia i podpisania umowy.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć:
1. drogą elektroniczna na adres e-mail: , w jednym pliku w formacie 

pdf wraz z zaakceptowanym projektem umowy,
zwik.barczewo@gmail.com

w terminie do dnia:

09.02.2022 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert złożonych drogą elektroniczną nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu:

09.02,2022 r. o godz. 10:30

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w trakcie jawnej 
sesji otwarcia ofert podaje zebranym nazwy (firm) oraz adresy dostawców, a także informacje 
dotyczące ceny.

Dostawcy mogą być obecni jedynie przy otwieraniu i odczytywaniu ofert.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

Złożona przez Dostawcę oferta musi zawierać:

a) Ofertę cenową (pisemną) wraz ze specyfikacją potwierdzającą zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia o którym mowa w punkcie I.
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b) Termin dostawy, który powinien zawierać się w przedziale 4 tygodni.

c) Oferta musi zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w złotych (PLN) wraz z kosztem dostawy. Cena 
musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

d) Zaakceptowany projekt umowy.

e) Listę co najmniej 30 odbiorców kamery inspekcyjnej (w szczególności zakładów wodociągów 
i kanalizacji oraz komunalnych) oraz referencje od co najmniej 10 użytkowników do których 
dostarczono kamery inspekcyjne o zbliżonych parametrach (w szczególności zakładów wodociągów 
i kanalizacji).

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł w kwocie netto oraz brutto (stawka podatku VAT 
musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami). Cena ofertowa, musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia w szczególności zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia (wyposażenia) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający.

2. Jedynym kryterium przy wyborze oferty jest łączna cena zakupu, która uwzględnia wszystkie 
koszty dostawy.

Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty cenowej w przypadku 
przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 
zamówienia.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie przygotowania oferty proszę o kontakt pod 
nr tel. 89/514 85 13, kom. 660 778 767 lub e-mail: zwik.barczewo@gmail.com

Jacek

Z poważaniem

■sprzak

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
Spotka z o.o.

11 -010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5 
tel. (89) 5 148 513

RESON 519572501. NIP 739-33-74-52’
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ul. Obrońców Warszawy 5
11-010 Barczewo

Tel.: 89 514 85 13
Tel.: 89 514 85 26
e-mail: zwik.barczewo@gmail.com



PROJEKT UMOWY do Zapytania ofertowego 2/01/2022 z dnia 27.01.2022 r.

UMOWA SPRZEDAŻY nr ..J..J...

pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie, ul. Obrońców Warszawy 5, 
zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT: NIP 739-33-74-527, REGON: 519573501 wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184204, kapitał zakładowy 
22.257.000,00 zł.

reprezentowanym przez:

Jacka Kasprzaka - Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Dostawcą”.

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ręcznej kamery inspekcyjnej do rur, kanalizacji, 
itp. o parametrach i wyposażeniu dodatkowym zgodnym z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym 
2/01/2022 z dnia 27.01.2022 r. oraz zgodny z ofertą Dostawcy z dnia..................... r.

2. Przedmiot umowy winień spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w przedmiocie umowy,
2) być wolny od wad oraz odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych 

norm jakościowych. Kamera musi być fabrycznie nowa.

§2
CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy wynosi brutto .......................... zł (słownie:
............................................... złotych 00/100 ), w tym podatek VAT 23 % 
w kwocie................. zł.

2. Dostawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 obejmuje wszystkie 
prace oraz koszty materiałów, uzgodnień, wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja 
wszystkie roszczenia Dostawcy z tytułu zrealizowania zamówienia.
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PROJEKT UMOWY do Zapytania ofertowego 2/01/2022 z dnia 26.01.2022 r.

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w polskich 
złotych (PLN).

4. Dostawca oświadcza, że posiada konto bankowe nr:............................na które zostanie
wypłacone wynagrodzenie.

5. Dostawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego 
przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Dostawca wystawi fakturę po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez dwie Strony bez uwag.

7. Za opóźnienie w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 
odsetkami za opóźnienie.

8. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktura płatna przelewem na wskazane przez Dostawcę konto bankowe w terminie 14 dni 

po wpłynięciu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i podpisaniu protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez uwag.

10. Dostawca oświadcza, że wynagrodzenie w kwocie opisanej w § 2 ust. 1 ustalone na podstawie 
złożonej oferty określił na podstawie własnych cenników i kalkulacji, uwzględnia 
ono wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje 
jego wszelkie roszczenia o zapłatę, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym 
zapisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

11. Dostawca oświadcza, iż jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w RP, zatrudniającą pracowników i zawierającą umowy ze zleceniobiorcami, 
która przyjmuje zlecenie określone w § 1 Umowy (oświadczenie dotyczy jedynie osób 
fizycznych).

12. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
13. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§3
TERMIN DOSTAWY

1. Dostawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy 
w terminie do dnia ............ r.

2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół zdawczo-odbiorczy 
podpisany bez uwag i zastrzeżeń.

4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich 
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy 
ponosi Dostawca.

§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór kamery inspekcyjnej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru zdawczo-odbiorczego usterek, Dostawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany kamery inspekcyjnej na wolną 
od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach 
w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. 
W protokole zostanie wyznaczony termin usunięcia usterek oraz data odbioru faktycznej 
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PROJEKT UMOWY do Zapytania ofertowego 2/01/2022 z dnia 26.01.2022 r.

kamery inspekcyjnej. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych 
i odstąpienia od umowy.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiona kamera inspekcyjna 
nie odpowiada zapisom przedmiotu umowy, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
dokonania zmian zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Odbiór (zdawczo-odbiorczy) kamery inspekcyjnej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

§5
GWARANCJA

1. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną kamerę inspekcyjną.
2. Dostawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej bądź pogwarancyjnej będzie przekraczał 

30 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Dostawca wypożyczy Zamawiającemu 
na czas naprawy, na swój koszt, sprawną technicznie kamerę inspekcyjną o równoważnych 
lub lepszych parametrach technicznych od kamery inspekcyjnej będącej przedmiotem umowy.

5. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas 
liczony od dnia zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia usunięcia wady.

6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Dostawca.
7. Dostawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu.
8. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
9. ZAMAWIAJĄCY może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§6
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Dostawca opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

uzgodnionego w umowie, zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 
nie wydanego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczoną do dnia 
dostarczenia przedmiotu umowy.

3. Jeżeli opóźnienie wydania kamery inspekcyjnej wystąpiło z winy Dostawcy i przekroczy 
2 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie Dostawca poniósł w związku 
z umową.

4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie 
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, 
w której opóźnienie wydania kamery inspekcyjnej przekroczy 2 tygodnie.

5. W przypadku, gdy z własnej winy Dostawca nie przystąpi do naprawy kamery inspekcyjnej 
w terminie określonym w § 5 ust. 2 lub nie wykona naprawy w terminie wynikającym 
z książki gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo do otrzymania od Dostawcy kary umownej 
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej do dnia 
wykonania naprawy.

6. W przypadku, gdy z własnej winy Dostawca nie wypożyczy kamery inspekcyjnej w terminie 
i na warunkach określonych w § 5 ust. 3 Zamawiający ma prawo do otrzymania od Dostawcy 
kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki 
liczonej do dnia wypożyczenia kamery.
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PROJEKT UMOWY do Zapytania ofertowego 2/01/2022 z dnia 26.01.2022 r.

7. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca.

8. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

9. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

10. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust.l, zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% 
wartości brutto nie odebranego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

11. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar, o których mowa w ust. 2,5,6 i 7 powyżej.

§7 
WARUNKI OGÓLNE

1. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1740 z póz. zm.), a także 
inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

3. Żadna ze Stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

§8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b 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 „RODO”), Zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Dostawcę jest Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy 5; kontakt z osobą 
pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
marcin.konieczny@gptogatus.pl
2) dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celach:

a) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty,
b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązku przechowywania 
dokumentów zawierających dane osobowe ww. osób przez okres wymagany prawem,
c) dane osobowe osób reprezentujących Dostawcę będą przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Dostawcą umowy,
- wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim, jako na jednostce sektora finansów 

publicznych obowiązku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej 
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umowy zostały zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia 
niezaspokojonych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
3) Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia potrzeby udostępnienia ww. danych osobowych 
organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia u Zamawiającego czynności kontrolnych 
lub audytowych oraz podmiotów i organów, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4) ww. osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz wykonania 
umowy;
6) w związku z podaniem danych Dostawca nie ma prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania;
7) dane osobowe osób reprezentujących Dostawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) ww. dane będą przetwarzane i przechowywane przez administratora przez okres obowiązywania 
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora.

DOSTAWCA:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW t KANALIZACJI 

SpótKa z o.o.
11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5 

tel (89) 5 148 513
REGON 519573501. NIP 739-33-74-527
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