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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
28-11-2019

Termin składania ofert
06-12-2019

Numer ogłoszenia
1219737

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 06.12.2019 r. do godz. 15:00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 845
07 14 lub adres e-mail: abociarska@um.warszawa.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Zapytanie ofertowe – Dostawy świeżych filetów rybnych w 2020 r.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
abociarska@um.warszawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Bociarska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
225652345

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
1.2 Wspólny Słownik Zamówień, kod CPV:
15211100-1 Świeże filety rybne
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, wyszczególnionych w
załączniku nr 3 do wzoru umowy (zał. 2 do zapytania ofertowego).
1.5 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy – wraz z wykazem placówek oraz ilością wymaganych
dystrybutorów).
1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania).

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. Poprzez „gwarancję jakości” uznaje się, że termin przydatności do
spożycia artykułów dostarczonych do placówek Zamawiającego będzie wynosić co najmniej: 2 dni od daty każdej dostawy.
2. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia następowała:
a) z miejsca składowania / magazynowania asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie produkcji (jeśli
Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami
rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem),
b) przy użyciu co najmniej: 3 środków transportu spełniających wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.), udokumentowane aktualnymi decyzjami lub zaświadczeniami lub opiniami wydanymi przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie
przystosowania do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia).
3. Uwzględniając wymagania określone w pkt 2. Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
przez siebie terminie decyzji lub zaświadczeń lub opinii wydanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące spełnienia wymagań sanitarnych przez
środki transportu - wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia), a w przypadku,
gdy środki transportu nie są własnością Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę, z której wynikać będzie prawo Wykonawcy do używania lub
użytkowania środków transportu lub oświadczenie właściciela środków transportu do udostępnienia środków transportu do kontroli pracownikom Zamawiającego.
Nieprzedstawienie w/w dokumentów, w szczególności oświadczeń właścicieli środków transportu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie potraktowane jako
uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przedmiot zamówienia w Żłobkach nr 66, 67, 68 będzie realizowany na potrzeby projektu: pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3
„Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach
ZIT” Projekt nr: RPWA. 08.03.02-14-b153/18.

Kod CPV
15211100-1

Nazwa kodu CPV
Świeże filety rybne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki
Zał. 2 - wzór umowy
Zał. 1 - formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21
grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2) posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia albo posiadają zgłoszoną działalność rejestrowaną związaną z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z
ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie (jedna dostawa, jedna umowa - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu
zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu, jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem świeżych filetów rybnych przy czym wartość zrealizowanego lub realizowanego zamówienia ma wynosić co
najmniej 40.000 zł z podatkiem VAT. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego
kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert.

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) dysponują co najmniej 1 (jednym) miejscem składowania / magazynowania asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia posiadającego aktualną decyzję wydaną
przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą zatwierdzenia zakładu (magazynu) podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w zakresie produkcji (jeśli Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania,
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem), albo decyzję wydaną przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej
dotyczącą zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu, które mogą
być wprowadzane na rynek na terytorium RP),
2) dysponują co najmniej: 3 (trzema) środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
udokumentowane aktualnymi decyzjami lub zaświadczeniami lub opiniami wydanymi przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej
dotyczące spełnienia przez środki transportu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie przystosowania do przewozu
przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 30.000 zł.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu
terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki
Nie określa się.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub
uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,
2) zmiany cen jednostkowych artykułów będących przedmiotem zamówienia zawartych w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy - jedynie w przypadku zmiany
miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiono o
zmianę, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny wody może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak
również po zmianie nie może przekroczyć 130 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy.
3) zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu
zamówienia ze środka transportu wskazanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy (np. gdy ulegnie awarii lub w przypadku utraty decyzji lub opinii lub

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1219737

2z4

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

2019-11-28, 21:04

zaświadczeń) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu żywności (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia), posiadający
wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich
kserokopii,
4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą
zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
d) zrezygnować z podwykonawstwa; Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; Wykonawca ponadto zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieni; Jeżeli
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie
dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności); Niniejsze postanowienie stosuje się również
wobec dalszych podwykonawców,
5) w przypadku umów, które będą zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy: gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług,
6) w przypadku umów, które będą zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy: gdy nastąpi zmiana:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
7) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) wypełniony formularz ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do zapytania);
2) aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w
sprawie wpisu do rejestru zakładów lub w sprawie zatwierdzenia zakładu podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji (jeśli
Wykonawca jest producentem) składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi lub w zakresie składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami
rolno-spożywczymi (jeśli Wykonawca nie jest producentem); albo aktualna decyzja lub zaświadczenie właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w sprawie wpisu do rejestru lub w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego (ze wskazaniem produktów pochodzących z zakładu które mogą być wprowadzane na rynek na terytorium RP); Działalność objęta decyzją ma
dotyczyć rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia; Decyzja lub zaświadczenie ma być wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli dokument został wystawiony w okresie późniejszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentu
oświadczenie, że informacje zawarte w dokumencie są aktualne i nie uległy zmianie na dzień upływu terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii
Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie przedmiotu
zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia; W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy
załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii
Europejskiej) w zakresie przedmiotu zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (polisa OC wraz z dowodem opłaty poszczególnych wymaganych rat składek za polisę);
4) dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw w formularzu ofertowym zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia.
Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:
C min
W1 = x 70 pkt
Cn
gdzie: W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”
Kryterium nr 2: Zasady rozliczeń
Pod pojęciem „Zasady rozliczeń” rozumie się wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
1) częstotliwość wystawiania faktur za dostawy przedmiotu zamówienia - Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie częstotliwość wystawiania faktur za dostawy
przedmiotu zamówienia z określonych przez Zamawiającego:
Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:
- 2,5 pkt za zaoferowanie „wystawienie jednej faktury w miesiącu na wszystkie zrealizowane dostawy”
- 1 pkt za zaoferowanie „wystawienie dwóch faktur w miesiącu na wszystkie zrealizowane dostawy”
2) zobowiązanie do sporządzania i przesyłania Zamawiającemu raportów miesięcznych - Wykonawca który zaoferuje w ofercie sporządzanie i wysyłanie raportów miesięcznych
dostarczonego przedmiotu zamówienia otrzyma 2,5 pkt
Kryterium nr 3: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy
Pod pojęciem „Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy” rozumie się wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
1) termin (częstotliwość) dostawy zamówionego asortymentu do placówek Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie częstotliwość dostawy przedmiotu
zamówienia z określonych przez Zamawiającego.
Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:
- 5 pkt za zaoferowanie „ dostawy 1 raz w tygodniu do każdej z placówek Zamawiającego w godzinach od 6:30 do 8:00”
- 1 pkt za zaoferowanie „dostawy 1 raz na dwa tygodnie do każdej z placówek Zamawiającego w godzinach od 8:30 do 14:00”
2) termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia.
Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:
- 10 pkt za zaoferowanie „wymiana w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy (nie później niż do godz. 15:00)”
- 5 pkt za zaoferowanie „wymiany w dniu następnym po dniu dostawy”
- 1 pkt za ofertę, w której Wykonawca daje dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy.
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3) elektroniczny system składania zamówień:
Wykonawca który zaoferuje w ofercie możliwość składania zamówień przez wszystkie placówki Zamawiającego z wykorzystaniem systemu informatycznego udostępnionego na
stronie internetowej, będącej własnością Wykonawcy, otrzyma 5 pkt
Kryterium nr 4: Klauzula społeczna
Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie liczba osób, których zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę,
spółdzielcza umowa o pracę, umowa na zastępstwo itp.) celem realizacji przedmiotu zamówienia. Ocenie podlegać będzie jedynie zatrudnienie bezpośrednio przez Wykonawcę
składającego ofertę.
Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:
Kn
W4 = x 5 pkt
Kmax
gdzie: W4 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”
Kmax - największa liczba osób zadeklarowana do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wśród zaproponowanych przez Wykonawców
Kn - liczba osób zadeklarowana do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę „badanego”
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone w powyżej.

Wykluczenia
Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres
pl. Plac Bankowy 3/5/11
00-950 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
224431440

Fax
224430798

NIP
5252248481

Tytuł projektu
Żłobki na start

Numer projektu
RPMA.08.03.02-14-B153/18-00
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