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Zwoleń,	dnia	18.07.2017	r.	
Aktualizacja	z	dnia	16.08.2017	r.		

	

	
ZAPYTANIE	OFERTOWE	nr	1/2017	

	
Dotyczy:	

§ Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego	na	lata	2014-2020	
§ Działania	3.3	Innowacje	w	MŚP	
§ Wniosku	o	dofinansowanie	pn.	„Wprowadzenie	autorskich	rozwiązań	w	zakresie	produkcji	trzymaków	

oraz	zespołów	łożyskowych	i	piast	szansą	na	wzrost	konkurencyjności	BRAT-MET”	
§ Zasady	konkurencyjności	określonej	w	Wytycznych	kwalifikowalności	

	
	

I. ZAMAWIAJĄCY	
Nazwa:	 Fabryka	Wyrobów	Metalowych	BRAT-MET	Sp.	z	o.o.		
Adres:	 ul.	Chopina	33	

26-700	Zwoleń		
NIP:	 9482173257	
REGON:	 672016510	
Strona	www:	 http://brat-met.com.pl		

Adres	e-mail:		 fwm@brat-met.com.pl			
	

II. PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA	
Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 zakup,	 dostawa,	 instalacja	 i	 uruchomienie	 2	 szt.	 tożsamych	 TOKAREK	 Z	
PODAJNIKIEM	PRĘTA	O	MAŁEJ	ŚREDNICY		
Kod	CPV:	

§ 42000000-6	Maszyny	przemysłowe		
§ 42621000-5	Tokarki	

	
III. SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	

Tokarka	z	podajnikiem	pręta	o	małej	średnicy	–	2	szt.		
Parametry	techniczne	każdej	z	tokarek	nie	mniej	niż:	

1. Zakres	roboczy:	
§ Średnica	toczenia	–	19	mm	
§ Posuw	osi	X	–	120	mm	
§ Posuw	osi	Z	–	230	mm	
§ Posuw	szybki	osi	X	–	12	m/min	
§ Posuw	szybki	osi	Z	–	18	m/min	
§ Moc	silnika	wrzeciona	–	5,5/3,7	kW	
§ Moc	silnika	osi	X	–	0,75	kW	
§ Moc	silnika	osi	Z	–	1,2	kW	
§ Pompa	chłodziwa	–	0,25	kW	
§ Pompa	hydrauliczna	–	0,75	kW	
§ Moc	przyłączeniowa	–	13	kVA	

2. Wrzeciono:	
§ Moc	napędu	wrzeciona	–	5,5/3,7	kW	
§ Max.	moment	obrotowy	–	46,7	Nm	
§ Średnica	łożyska	wrzeciona	–	75	mm	
§ Średnica	przejścia	we	wrzecienniku	–	46	mm	
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3. Głowica	rewolwerowa	narzędziowa:	
§ Liczba	rewolwerów	–	1	
§ Typ	–	mocowanie	bezpośrednie	
§ Liczba	stacji	narzędziowych	–	8	
§ Rozmiar	narzędzi	–	20x20mm	
§ Średnica	wytaczania	–	25	mm	

4. Sterowanie:	
§ Ekran	LCD	–	8”	

5. Wyposażenie	–	1	komplet:	
§ Uchwyt	zaciskowy	otwarty,	
§ Transformator	15	kVA,	
§ Oprawka	do	toczenia	wewnętrznego,	
§ Oprawka	do	wytaczaków	średnica	25	mm,	
§ Podajnik	prętów	3m	z	magazynem	dla	średnic	do	35	mm	

6. Oprzyrządowanie:		
§ Uchwyt	tulejowy,	
§ Konał	z	popychaczem	dla	średnicy	fi	19mm,	
§ Tulejka	zaciskowa	dla	średnicy	fi	19	mm.	
	

IV. SPECJALISTYCZNY	INSTRUKTAŻ	Z	OBSŁUGI	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA		
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 przeprowadzenia	 specjalistycznego	 instruktażu	 z	 obsługi	 maszyn	 będących	
przedmiotem	zamówienia	dla	min.	3-ech	pracowników	Zamawiającego,	bez	doliczania	dodatkowych	kosztów.		

	
V. MIEJSCE	DOSTAWY	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	

Siedziba	Zamawiającego:	ul.	Chopina	33,	26-700	Zwoleń		
	

VI. SPOSÓB	PRZYGOTOWANIA	I	WARUNKI	SKŁADANIA	OFERT	
Wymagania,	co	do	sposobu	przygotowania	oferty	i	warunków	jej	składania	są	następujące:	

1. Ofertę	 należy	 sporządzić	 na	 załączonym	 formularzu	 ZAŁĄCZNIK	 NR	 1	 do	 niniejszego	 zapytania.	
Wszystkie	niezbędne	informacje	należy	zawrzeć	w	ofercie	głównej	 i	wymaganych	załącznikach.	Jeśli	
Wykonawca	widzi	 konieczność	 dołączenia	 dodatkowych	 załączników	 należy	 wymienić	 je	 w	 ofercie	
głównej.		

2. Ofertę	należy	złożyć	w	formie	określonej	w	pkt	VII.		
3. Na	kompletną	ofertę		składa	się:	

a) ZAŁĄCZNIK	 NR	 1	 do	 zapytania	 ofertowego:	 Formularz	 oferty	 wraz	 z	 oświadczeniami	
stanowiącymi	 jej	 integralną	 część:	 tj.	 „Oświadczenia	 	 na	 potwierdzenie	 spełnienia	
warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 -	 OŚWIADCZENIE	 nr	 1-2”	 –	 wypełniony	 i	 podpisany	
przez	osobę	upoważnioną	do	reprezentowania	Wykonawcy.	

b) Aktualny	 (nie	 starszy	 niż	 1	 miesiąc)	 dokument	 rejestrowy	 np.	 KRS,	 CEIDG	 –	 wydruk	
komputerowy/kopia,	 	 podpisany/parafowany	 przez	 osobę	 upoważnioną	 do	
reprezentowania	Wykonawcy.	

c) Pełnomocnictwo	 do	 reprezentowania	 Wykonawcy	 (jeśli	 dotyczy)	 –	 potwierdzone	 za	
zgodność	 z	 oryginałem	 przez	 osobę	 upoważnioną	 do	 reprezentowania	 Wykonawcy	
zgodnie	z	dokumentem	rejestrowym.	

4. Oferta	 	 wraz	 z	 załącznikami	musi	 być	 wypełniona	 pismem	 komputerowym	 lub	 czytelnym	 pismem	
odręcznym,	opatrzona	pieczątką	Wykonawcy	 i	podpisana/parafowana	 	przez	osobę/y	upoważnione	
do	reprezentowania	Wykonawcy.	

5. Ofertę	należy	złożyć	w	języku	polskim.	
6. Zamawiający	 wymaga	 ofert	 w	 PLN	 lub	 EUR.	 Jeśli	 oferty	 w	 EUR	 nie	 będą	 przeliczone	 na	 PLN,	

Zamawiający	w	celu	oceny	oferty	dokona	przeliczenia	po	średnim	kursie	NBP	z	dnia	wyboru	ofert.			
7. Jeden	Wykonawca	może	złożyć	tylko	jedną	ofertę.	
8. Wykonawca		przed	upływem	terminu	składania	ofert	może	zmienić	lub	wycofać	swoją	ofertę.	
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9. W	 toku	 badania	 i	 oceny	 ofert	 Zamawiający	 może	 żądać	 od	 Wykonawców	 wyjaśnień	 dotyczących	
kwestii	 formalnych	 i	 wyjaśnień,	 co	 do	 treści	 złożonych	 ofert,	 przy	 czym	 Wykonawca	 nie	 ma	
możliwości	 zmiany	warunków	 złożonej	 oferty	 po	 terminie	 składania	 ofert.	Nie	 dopuszcza	 się	 także	
możliwości	uzupełniania	treści	złożonej	oferty	ani	załączników,	mających	wpływ	na	przedmiot	oferty.	
Błędne	czy	niekompletne	przygotowanie	oferty	i/lub	załączników	będzie	skutkowało	jej	odrzuceniem.		

10. Zamawiający	wezwie	Wykonawcę	do	korekty	złożonych	dokumentów	wyłącznie	ze	względu	na	brak	
podpisu,	 parafki	 lub	 pieczęci	 firmowej	 na	 złożonych	 dokumentach.	 Przy	 czym	 złożenie	 oferty	 bez	
jakiegokolwiek	 podpisu,	 parafki	 czy	 pieczęci	 firmowej	 (chyba,	 że	 Wykonawca	 nie	 posiada	 takiej)	
traktowane	będzie,	jako	błąd	formalny	i	spowoduje	odrzucenie	oferty	bez	wezwania	do	jej	korekty	w	
tym	zakresie.		

11. Wykonawcy,	 którzy	 nie	 złożą	 wyjaśnień	 na	 wezwanie	 Zamawiającego	 zostaną	 wykluczeni	 z	
postępowania.		

12. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	prawo	do	korekty	oczywistych	pomyłek	pisarskich	w	 złożonej	ofercie,	
przy	czym	poinformuje	o	tym	fakcie	Wykonawcę.		

13. Odrzucone	zostaną	oferty:	
a) Nie	złożone	na	formularzu.	
b) Nie	spełniające	wymogów	formalnych	–	niekompletne.	
c) Złożone	po	terminie.	Pod	uwagę	brany	jest	termin	wpływu	oferty	do	Zamawiającego.	
d) Nie	spełniające	wymogów	zapytania	ofertowego	i	nie	odpowiadające	na	jego	treść.	

14. Ofertę	 zatrzymuje	 Zamawiający.	 Złożone	wraz	 z	 ofertą	 dokumenty	 lub	 oświadczenia	 nie	 podlegają	
zwrotowi.	Zamawiający	nie	przewiduje	zwrotu	kosztów	poniesionych	przez	Wykonawców	w	związku	
z	przygotowaniem	i	złożeniem	ofert.	

15. Termin	 związania	 z	ofertą	 wynosi	 30	 dni,	 przy	 czym	 bieg	 tego	 terminu	 rozpoczyna	 się	w	 od	 dnia	
zakończenia	składania	ofert.		

16. Zamawiający	nie	przewiduje	udziału	Wykonawców	w	procedurze	otwarcia	ofert.	
17. Poprzez	 złożenie	 oferty	 wybrany	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 podpisania	 umowy	 sprzedaży	

zgodnej	ze	wzorem	ZAŁĄCZNIKA	NR	2.	
	

VII. FORMA	i	MIEJSCE	SKŁADANIA	OFERT	
Oferty	należy	składać	poprzez	jeden,	dogodny	dla	Wykonawcy	sposób:		

§ w	formie	elektronicznej,	jako	skan	podpisanej	oferty	-	mailowo	na	adres	fwm@brat-met.com.pl				
§ w	formie	papierowej	-	za	pośrednictwem	poczty,	kuriera	lub	osobiście	na	adres:	ul.	Chopina	33,	26-700	

Zwoleń		
	

VIII. WYKLUCZENIA	
Nie	dopuszcza	się	składania	ofert	przez	podmioty:	

1. Powiązane	 osobowo	 lub	 kapitałowo	 z	 Zamawiającym.	 Fakt	 ten	 należy	 potwierdzić	 w	 składanej	
ofercie	 poprzez	 złożenie	 oświadczenia,	 że	 pomiędzy	 podmiotami	 nie	 ma	 wzajemnych	 powiązań,	
polegających	w	szczególności	na:	

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	drugiego	stopnia	 lub	powinowactwa	drugiego	stopnia	w	 linii	
bocznej	lub	w	stosunku	przysposobienia,	opieki	lub	kurateli.	

2. Znajdujące	 się	w	 sytuacji	mogącej	 budzić	wątpliwości,	 co	 do	możliwości	 prawidłowego	wykonania	
zamówienia	tj.	ofertę	może	złożyć	Wykonawca	w	stosunku	do	którego		nie	wszczęto	postępowania	
upadłościowego,	ani	nie	ogłoszono	upadłości;	nie	zalega	z	opłacaniem	podatków,	opłat	 lub	składek	
na	ubezpieczenie	społeczne.		
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Ocena	 spełnienia	 powyższych	 warunków	 oparta	 będzie	 o	 zasadę	 spełnia	 -	 nie	 spełnia	 (1-0)	 i	 zostanie	
przeprowadzona	na	podstawie	złożonych	oświadczeń	stanowiących	 integralną	część	oferty:	„Oświadczenia	na	
potwierdzenie	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu	–	OŚWIADCZENIE	nr	1”.	
Wykonawcy,	 którzy	 nie	 wykażą	 spełnienia	 ww.	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 (tj.	 nie	 przedłożą	
oświadczeń	 lub	 z	 oświadczenia	 będzie	wynikał	 fakt	 niespełnienia	warunków)	 zostaną	wykluczeni	 z	 udziału	w	
postępowaniu.	
	
	

IX. KRYTERIA	DOPUSZCZAJĄCE	
O	udzielenie	zamówienia	mogą	się	ubiegać	wyłącznie	Wykonawcy,	którzy:	

1. Posiadają	 wiedzę	 i	 doświadczenie	 niezbędne	 do	 realizacji	 zamówienia	 tzn.:	 mają	 doświadczenie	 w	
sprzedaży	 maszyn	 w	 technologii	 z	 zapytania	 ofertowego,	 przy	 czym	 przez	 doświadczenie	 należy	
rozumieć	 sprzedaż	 i	 instalację	 min.	 6	 sztuk	 tokarek,	 o	 parametrach	 zbliżonych	 z	 parametrami	 z	
zapytania	ofertowego	 (dopuszczalna	 inna	średnica	 toczenia),	w	okresie	24	miesięcy	poprzedzających	
dzień	złożenia	oferty.			

	
Ocena	 spełnienia	 powyższych	 warunków	 oparta	 będzie	 o	 zasadę	 spełnia	 -	 nie	 spełnia	 (1-0)	 i	 zostanie	
przeprowadzona	na	podstawie	złożonych	oświadczeń	stanowiących	integralną	część	oferty	tj.	„Oświadczenia		
na	potwierdzenie	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu	-	OŚWIADCZENIE	nr	2”.	
Wykonawcy,	którzy	nie	wykażą	spełnienia	ww.	warunków	udziału	w	postępowaniu	zostaną	wykluczeni	z	udziału	
w	postępowaniu.	
	

X. KRYTERIA	OCENY	OFERT	
Jeżeli	 oferta	 złożona	 przez	 niewykluczonego	 Wykonawcę	 i	 sam	 Wykonawca	 spełnią	 wszystkie	 kryteria	
dopuszczające,	zostanie	dopuszczona	do	oceny	punktowej.		Wybór	najkorzystniejszej	oferty	zostanie	dokonany	
w	oparciu	o	następujące	kryteria:	

§ cena	netto	(PLN)	-	waga	70%	
§ okres	gwarancji	(miesiące)–	waga	30%	

Przyjmuje	się,	iż	1%	wagi	kryterium	=	1	pkt.	
Zamawiający	 dokona	 wyboru	 najkorzystniejszego	 przedmiotu	 zamówienia	 poprzez	 przyznanie	 punktów	 za	
spełnienie	kryterium	ceny	netto	 i	okresu	gwarancji.	Ocenie	podlegać	będzie	 cała	oferta.	Za	najkorzystniejszą	
ofertę	zostanie	uznana	ta,	która	zdobędzie	największą	ilość	punktów,	przy	czym	zasady	przyznawania	punktów	
są	następujące:	
Kryterium	„cena	netto	(PLN)”:	

§ Oferta	z	najniższą	ceną	netto	(wartość	oferty	netto)	otrzymuje	70	punktów.	
§ Pozostałe	 oferty	 będą	 punktowane	 liniowo	 (do	 2	 miejsc	 po	 przecinku)	 wedle	 następującej	 formuły	

arytmetycznej:	
(X÷Y)	x	70,	gdzie:	
X	=	najniższa	cena,	
Y	=	cena	ocenianej	oferty.	

Kryterium	„okres	gwarancji	(miesiące)”:	
§ Oferta	z	najdłuższym	okresem	gwarancji	otrzymuje	30	punktów.		
§ W	przypadku	wskazania	kilku	okresów	gwarancji	np.	dla	poszczególnych	elementów/podzespołów	do	

oceny	brana	będzie	średnia	arytmetyczna.	
§ Pozostałe	 oferty	 będą	 punktowane	 liniowo	 (do	 2	 miejsc	 po	 przecinku)	 wedle	 następującej	 formuły	

arytmetycznej:	
(Y÷X)	x	30,	gdzie:	
X	=	najdłuższy	okres	gwarancji,	
Y	=	okres	gwarancji	ocenianej	oferty.	
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Dodatkowe	zastrzeżenia:	
1. Jeżeli	przy	zastosowaniu	wymienionego	zaokrąglenia	(do	2	miejsc	po	przecinku)	nie	wystąpi	różnica	w	

ilości	przyznanych	punktów	punkty	będą	zaokrąglane		z	większą	dokładnością.		
	

XI. TERMIN	SKŁADANIA	OFERT	
Oferty	należy	składać	do	17.08.2017	r.	godz.	15:00	do	22.08.2017	r.	godz.	15:00	
	

XII. TERMIN	REALIZACJI	ZAMÓWIENIA	
Zamówienie	powinno	być	zrealizowane	w	terminie	do	30.10.2017	r.	
	

XIII. OFERTY	CZĘŚCIOWE	I	WARIANTOWE	
Nie	dopuszcza	się	składania	ofert	częściowych	i	wariantowych.	
	

XIV. ZASTRZEŻENIA	
1. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	wydłużenia	terminu	składania	ofert.	
2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 zmiany	 zapytania	 ofertowego	 przed	 upływem	 terminu	

składania	ofert.	
3. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 unieważnienia	 postępowania	 ofertowego	 bez	 podania	

przyczyny,	na	każdym	jego	etapie.	
4. Zamawiający	zastrzega	sobie	możliwość	zamknięcia	postępowania	bez	wyboru	ofert.		
5. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 szczegółowego	 sprawdzenia	 stanu	 faktycznego	 z	 przedłożoną	

ofertą,	 w	 tym	 również	 poprzez	 wezwanie	 Wykonawcy	 do	 wyjaśnienia	 treści	 dokumentów	 lub	
przedłożenia	 dodatkowych	 dokumentów.	W	 szczególności	 Zamawiający	 będzie	miał	 prawo	 żądać	
wyjaśnień	w	przypadku	podejrzenia	rażąco	niskiej	ceny.	Obowiązek	wykazania,	że	oferta	nie	zawiera	
rażąco	 niskiej	 ceny	 spoczywa	 na	Wykonawcy.	 Oferta	Wykonawcy,	 który	 	 nie	 złoży	 wyjaśnień	 lub	
jeżeli	 dokonana	 ocena	 wyjaśnień	 potwierdzi,	 że	 oferta	 zawiera	 rażąco	 niską	 cenę	 w	stosunku	 do	
przedmiotu	zamówienia,	nie	będzie	dalej	rozpatrywana.	

6. Oferty	i	Wykonawcy	nie	spełniający	warunków	dopuszczających	zostaną	odrzucone.		
7. W	przypadku	wskazania	 w	 opisie	 zamówienia	 znaków	 towarowych,	 patentów	 	 lub	 specyficznego	

pochodzenia	 Zamawiający	 informuje,	 że	 dopuszcza	 możliwość	 zastosowania	 równoważnych	
rozwiązań	tzn.	takich,	których	parametry	techniczne/funkcjonalne	są	równoważne	czyli,	co	najmniej	
takie	same	tzn.	nie	gorsze	niż	od	tych	podanych	w	zapytaniu	ofertowym.		

8. Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	oceny	czy	zaoferowany	parametr	 jest	 lepszy	niż	minimalny	
wymagany	w	przypadku	oferowania	parametrów	innych	niż	wskazane	w	zapytaniu.		

9. Złożenie	oferty	przez	Wykonawcę	nie	stanowi	zawarcia	umowy.	
10. Zmiana	 istotnych	 postanowień	 umowy	 zawartej	 w	 wyniku	 przeprowadzonego	 postępowania	

ofertowego	z	Wykonawcą	jest	dopuszczalna	pod	następującymi	warunkami:		
a) Ze	względu	na	zmianę	przepisów	powszechnie	obowiązującego	prawa	po	zawarciu	umowy,	w	

zakresie	 niezbędnym	 do	 dostosowania	 umowy	 do	 zmian	 przepisów	 powszechnie	
obowiązującego	prawa.		

b) W	zakresie	zmiany	terminów	realizacji	zamówienia	w	przypadku:		
o działania	siły	wyższej,	uniemożliwiającej	wykonanie	umowy	w	terminie,		
o gdy	 termin	 zakończenia	 realizacji	 przedmiotu	 zamówienia	 przez	 Wykonawcę	 jest	

niemożliwy	z	powodu	okoliczności	leżących	po	stronie	Zamawiającego,	
o konieczności	 uzyskania	 dodatkowej	 dokumentacji	 niezbędnej	 do	 prawidłowej	 realizacji	

przedmiotu	zamówienia,	w	tym	niezbędnych	decyzji,	pozwoleń/zezwoleń,	
o wystąpienia	 zdarzeń	 zewnętrznych,	 niemożliwych	 do	 przewidzenia	 i	 do	 zapobieżenia	

wcześniej,	
c) W	 przypadku	 wystąpienia	 którejkolwiek	 z	 w/w	 okoliczności	 wymienionej	 w	 pkt	 b)	 termin	

wykonania	przedmiotu	zamówienia	może	ulec	odpowiedniemu	przedłużeniu	o	okres:		
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o niezbędny	do	usunięcia	skutków	działania	siły	wyższej,		
o niezbędny	 do	 zakończenia	wykonywania	 przedmiotu	 zamówienia	w	 sposób	 należyty,	 nie	

dłużej	jednak	niż	okres	trwania	tych	okoliczności,		
o niezbędny	do	uzyskania	przedmiotowej	dokumentacji,	
o trwania	wydarzenia	i		czas	usunięcia	jego	skutków.	

	
XV. DODATKOWE	INFORMACJE		

Dodatkowych	informacji	udziela	Leszek	Janik	pod	adresem	e-mail	fwm@brat-met.com.pl			 
Przy	czym	Zamawiający	zastrzega,	że	pytania	odnośnie	zapytania	ofertowego	 	można	kierować	 	maksymalnie	
do	 11.08.2017	 r.	 do	 godz.	 23:59,	 a	 Zamawiający	 udostępni	 odpowiedzi	 drogą	 elektroniczną	 poprzez	 ich	
publikację	 na	 stronie	 internetowej	 Zamawiającego	 oraz	 powiadomienie	 Wykonawców,	 którzy	 pytania	
skierowali,	na	adres	poczty	elektronicznej,		z	której	pytanie	zostało	wysłane,	a	także	Wykonawców	do	których	
zapytanie	 zostało	 skierowane	 i	 tych	 którzy	 złożyli	 oferty	 przed	 terminem	 publikacji	 odpowiedzi,	 przy	 czym	
Zamawiający	nie	ujawni	źródeł	zapytań.		
Pytania	nadesłane	po	terminie	pozostaną	bez	rozpatrzenia,	chyba,	że	Zamawiający	uzna	 inaczej.	Zamawiający	
nie	ujawni	źródeł	zapytań.		
	
	

XVI. ZAŁĄCZNIKI	
1. Formularz	oferty.		
2. Wzór	umowy	sprzedaży.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Z	poważaniem,	
Leszek	Janik	–	Prezes	Zarządu		

	
	
	
	
	
	 	


