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Załącznik nr II do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

nr 3/10/2013/LKGONW

OFERTY ZŁOŻONE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE1 WRAZ 

Z OŚWIADCZENIAMI OFERENTÓW O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2013/LKGONW (z dnia 29.10.2013 r.) w sprawie instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera 
zapewniającego funkcjonowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach 
projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie programu 
rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

OFERTA Ip.l PeWu 
ul. Olszewka 33A/7 

89-100 Nakło nad Notecią 
Ilość przyznanych punktów: 93,62

OFERTA lp.2 L-Systems 
ul. Rubinowa 59 

64-920 Piła 
Ilość przyznanych punktów: 100,00

OFERTA lp.3 Epicor Software Poland Sp. z o.o. 
al. Jana Pawła II 80 
Babka Tower, p. V 
00-175 Warszawa

Ilość przyznanych punktów: 78,57
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/ LKGONW 1

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 3/10/2013/LKGONW w sprawie 
instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera zapewniającego funkcjonowanie 
Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych w ramach projektu o numerze 
POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na 
wiedzy - wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w 
zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

Firma PE WU PIOTR WALCZAK, jednoosobowa działalność gospodarcza

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

ul. Olszewka 33A/7
89-100 Nakło nad Notecią
TEL/FAX:+48 602 711 387

E-MAIL: Piotr.walczak@pewu.com.pl

NIP 558-10-24-541

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Walczak

TEL. KONTAKTOWY: +48 602 711 387
E-MAIL: Piotr.walczak@pewu.com.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana - *
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Firma PE WU PIOTR WALCZAK, jednoosobowa działalność gospodarcza
(pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 558-10-24-541 ), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/10/2013/LKGONW, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 3/10/2013/LKGONW.

Piotr Wa lc za k.
CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

data i miejsce podpisania oświadczenia

3) KRYTERIA WYBORU2:
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2 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW.
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a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

28905zl

słownie (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych)

Uszczegółowienie wyceny:
- tqcznie wartość netto w PLN:23 500 zł

- łącznie VAT: 5 405 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania wiążących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")

- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW).

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

? Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.
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zgodnie z punktem 4.II.c zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW.
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I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
3/10/2013/LKGONW (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 3/10/2013/LKGONW.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

PiOTRWalCZA K
O-.'..,-.-, ‘W: ° ■■

leí 1/ 7!’ ..S7

...... ..............................
data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW 1
OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

..............
data i miejsce podpisania oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St
ro

na
 1
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane adresowe

Dane podstawowe

Imię Piotr
Nazwisko Walczak
Numer NIP 5581024541
Numer REGON 091594371
Firma przedsiębiorcy Piotr Walczak Pe. Wu.

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -

Adres gtównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności

Adres do doręczeń

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa 
państw

Olszewka Oiszewka 33 lok. 7, 89-100 Nakło nad Notecią, 
powiat nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią, Polska, powiat 
nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Olszewka 33a lok. 7, 89-100 Nakło nad Notecią, powiat 
nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania inno-m-m
działalności gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do 
dnia
Data wznowienia wykonywania
indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
(’todWRKD)ąCa dZ'ałaln0ŚĆ 9ospodarcza 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Wykonywana działalność gospodarcza 26.20.Z, 17.23.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 43.21.Z,
(kody PKD) 46.51.Z, 47.41.Z, 47.43.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 62.01.Z,

62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 71.12.Z, 74.10.Z,
74.20.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 95.11.Z, 96.09.Z

Małżeńska wspólność majątkowa
Status indywidualnej działalności ...u
gospodarczej AKtywny

CEIDG

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tytko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej 
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i 
ustawy o kontroli skarbowej.

brak wpisów

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są 
prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać 
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Wygenerowano ze strony http //prod cerdg gov pl stan na 2013-11-15. Wydruk z systemu komputerowego nie wy maga podpisu. Dokument wygenerowano 2013-11-15 12 43
Strona 1 z i
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/ LKGONW 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 3/10/2013/LKGONW w sprawie 
instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera zapewniającego funkcjonowanie 
Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych w ramach projektu o numerze 
POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na 
wiedzy - wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w 
zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

L-Systems Robert Pawlak, jednoosobowa działalność gospodarcza.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła

TEL/FAX 67 349 11 09/ +48 67 349 24 09

E-MAILrobert.pawlak@L-Systems.pl

NIP 8881644479

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Pawlak

TEL. KONTAKTOWY:667 859 109

E-MAIL: robert.pawlak@L-Systems.pl

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St
ro

na
 1
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- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując L-Systems Robert Pawlak, jednoosobową działalność gospodarczą (pełna nazwa 

Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 8881644479), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/10/2013/LKGONW, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 3/10/2013/LKGONW.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta

wraz z pieczęciq firmowq 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęciq firmowq)

jlALW.lS.....j.Qhjsl-........
data i miejsce podpisania oświadczenia

L/Systlms
Robert Pawlak 

ul Rubinowa 59, 64 920 PILA 
NIP 888-164-44-79 Regon 572050348
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3) KRYTERIA WYBORU :2

2 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW.
Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 

VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę. /
4 zgodnie z punktem 4.11.c zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW. |

a ) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT) 

27 060 zł 

słownie (dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 22 000

- łącznie VAT: 5 060 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :4

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW).

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
3/10/2013/LKGONW (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 3/10/2013/LKGONW.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

St
ro

na
 4

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW1
OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

imię i nazwisKO osony 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Ouo-'oUK/iœiS
data i miejsce podpisania oświadczenia

^'Systems
Robert Pawlak

Ui..Rubinowa 59, 64-920 P|f a
•'■■P8db- ÎÊ4-44-79 Ragcn b ’

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

Imię ROBERT
Nazwisko PAWLAK
Numer NIP 8881644479
Numer REGON 572050348
Firma przedsiębiorcy L-SYSTEMS ROBERT PAWLAK
Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej -

MINISTERSTWO
GOSPODARKI

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności

Adres do doręczeń

ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła, powiat pilski, woj. 
WIELKOPOLSKIE
ul. Okrzei 18 lok. 101,102, 64-920 Piła, Polska, powiat pilski, 
woj. WIELKOPOLSKIE
ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła, powiat pilski, woj. 
WIELKOPOLSKIE

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa D . .
państw Polska

Dane dodatkowe CEIDG
Data rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania 
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do 
dnia
Data wznowienia wykonywania 
indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru 
Przeważająca działalność gospodarcza 
(kod PKD)
Wykonywana działalność gospodarcza 
(kody PKD)

Małżeńska wspólność majątkowa 
Status indywidualnej działalności 
gospodarczej

2007-02-12

&L&LZ Działalność wspomagająca edukację

SS^LZ, 33.12.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.59.Z, 55.20.Z, 
55.90.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 
63.12.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 77.11.Z, 77.33.Z, 77.40.Z, 
85.59.B, 95.11.Z 
tak

Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca 

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników juz ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania administracyjnego i inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie Jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej 
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i 
ustawy o kontroli skarbowej.

brak wpisów

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej • Domniemywa się, ze dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te me są 
prawdziwe, Jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca,2084 r ijpaznoc zaświadczenia o wpisie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie dzia/alności gospodarczej -Organy admltilstraćjlpubiltznej nie mogą domagać 
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisij “ "

« 7 KUM

Wygenerowano ze strony http://prod.ceidg.gov.plhan na 2013-11-15, Wydruk !Jsyslemu komputerowego n c wymaga podpisu Dokument wygenerow ano- 2013-11-15 12:40
Strona 1 z 1

http://www.firma.gov.pl
http://www.firma.gov.pl
http://prod.ceidg.gov.plhan
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/ LKGONW 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 3/10/2013/LKGONW w sprawie 

instalacji i konfiguracji oprogramowania serwera zapewniającego funkcjonowanie 

Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych w ramach projektu o numerze 

POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: '’Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na 

wiedzy - wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w 

zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, składamy niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

Epicor Software Roland Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

al. Jana Pawła II 80
Babka Tower, p.V
00-175 Warszawa

TEL/FAX: (22) 435 11 40/ (22) 435 11 55

E-MAIL: pkrzYsztoporski@epicor.com

NIP: 118-16-08-897
OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Krzysztoporski

TEL. KONTAKTOWY: +48 (22) 435 11 40
E- M Al L: pkrzvsztoporski@epicor.com

- kężdo strono niniejszej oferty musi zostać zaporufgwana -

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St

ro
na
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Epicor Software Poland Sp. z o.o.
(pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 118-16’08-897 ), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/10/2013/LKGONW, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 3/10/2013/LKGONW.
Epłcor Software Poland Sp. z o.o.

CZYTELNY PODPIS ~ imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową}

.......(ùtaoZro...
data i miejsce podpisania oświadczenia

3) KRYTERIA WYBORU2:

* zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW. St
ro

na
 2
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a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT) 

34 440 zł

słownie {trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 28 000 zł

- łącznie VAT: 6440 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 3/10/2013/LKGONW).

- każda strona ninięj$zei oferty mysi zostpć zgparafowang -

5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

' Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.
■' zgodnie z punktem 4.1l.c zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW. St
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1. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
3/10/2013/LKGONW (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 3/10/2013/LKGONW.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat ^pgjgczne

lub zdrowotne. Czfonek Zarządu ’

uanufa Jakubowska
CZYTELNY PODPIS - Imię I nazwisko osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

..
data i miejsce podpisania oferty

- każda stroną niniejsze! oferty musi zostać zapargfowana -
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 3/10/2013/LKGONW 1
OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

Epłcor Software Poland Sp. z o.o.

/ imię I nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

. Æfem..
data ¡miejsce podpisania oświadczenia

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03,00-00-209/12 pt.t "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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CODo CI/19.09/67/2013 Operator: PYŁKA MARIUSZ Strona 1 z 7

CŁNiHALŃA INFORMACJA

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

tli. CZERNIAKOWSKA 100

00-154 WdTExr,va

Nr ptana ■FntoskadMMTf:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.09.2013 godz. 11:10:16

Numer KRS: 0000039801

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

.... RsAryta ł * tjnliipi pod^itotti
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE. pó-W M5T. WARSZAWA, gtrłni MST. WARSZAWA, mtejsc. 

WARS3AWA

ui. AL. JANA PAWŁA LI, Ar BO, to*. —, rrtejsc. WARSZAWA, kod 00-175, poczta WARSZAWA, kraj 

POLSKA

——

—

Liii?.__ _
[Brak wpisów
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* 09.07.2001 R, PRZED NOTARIUSZEM BARBARĘ WRÓBLEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W 

WARSZAWIE, HR REPERTORIUM A 6500/2001

1B.OS20O5R., REPERTORIUM A NR 3612/2005, BARBARA WRÓBLEWSKA, NOTARIUSZ W 

WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL-SOLIDARNOŚCI 53 L0K.2A 

ZMIANA 52 AKTU ZAŁOiY OEtSKlEGO SPÓŁKI Z CKSUUJlCZOKAÓOPOWIEOZIALNOŚaĄ

21.1Ł2OO9 R-, REPERTORIUM A NR 12305/2009. NOTARIUSZ IWONA STARZYK-WOJNAR, 
ALSOUDARNOŚa 53 L0K-2A, 03-W2 WARSZAWA, ZMIANA $7 UST. I AKTU 

ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI____________________________________________________________________

MJBOZNACZONY

WIESZA LICZBĘ UDZIAtÓW

.-2±±- fr- ■

9 1 t —

Brak wpisów
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Brak wpisów

'----------- ----------"---------------------------

Brak wpisów

Dział 2
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Brak wpisów

------- --
-------------■-----------------------

Brak wpisów

Dział 3

OT 18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

26,20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW 1 URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

33, 20, Z, tWSTĄLCWANK MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻEŃ IA

' "’■PW «. 51, 2, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I

OMOOMMOWMiU

3g 58, ,, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

3 62,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKR ESIE 

INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

3HI 63, ,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

¡a 66, 19, Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUG! FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM 

UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

1 09,20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUHKCWO-KSIĘGOWĄ DORADZTWO PODATKOWE

Si 70, 10, 2, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAO OFFICES) I HOLDINGÓW, 2

WTŁĄCaWEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODA/SCZIJ1 ZARZĄDZANIA

74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNĄ NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE 

INDZIEJ HIHKIASYHAOWA NA

77,,, WYNAJEM ! DZIERŻAWA

82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA prowadzenie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

B <Ą ,. KAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO 1 

DOMOWEGO

—
MryM2 iMümMKh

1 11.07.2002 30.0Ł2001 R. ’ 31.12.2001 Ł

i 21.07.2003 01.012002 R. • 31.122002 R.
»UJ1LU

> 02.072004 01.012003- 31.122003

12.072005 01.012004 - 31.12.2004

» 30.062006 00 01D1.2005 DO 31.122005

05.07 2D07 01.012006 - 31.122006

i 02.072006 01.012007 • 31.122007

• M.07.2009 OL012008-31.12200B

__ _ _ < i__ _ . . - - — .
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» 07.07.2010 O1.O1.2Q09 -31.12.2iX»

ta 12.072011 01.0U010 - 31.12.2010

M 02.072012 01,012011 IŁ • 31.122011 k.

a 03.072013 01.012012-31.12.2012

i 30.002001 R. - 31.122001 R.

? *** ** 01,012002 R. - 31.122002 R.

>- L • »ia*< 01.01.2003 - 31.122003

1 Wl W ft» IV >01^ ♦<AO 30.0d.2001 K - 31.122001 «.

1 . . 01.012002 1L - 31.1221X12 X

> 01.012003 - 31.1720Q3

4. 01.01.2004 - 31.12.200«

> »■»»< 00 01.012005 PO 31.122005

f*' *«♦+- OL012006-3Ł122006

1 . ***** 012)1.2007 - 31.12.2007

01.012006-31.122006

• 01.012009 - 31.122009

91X12010-31.122010

u 01.012011 R. -3L122011 X

& 0I.01.2012-31.a.2OU

AWna*to»łtMM» 1. <.... 30X02001 X 31.122001 X

-—1—i 1 01.012002 X - 31.122002 X

t 01.012003 - 31.12.2003

'
01.012004 - 31.12.2004

f, «*** 00 01.012005 DO 31.122005

• 01.012006 - 31.122006

• ■ • . 1» 01.012007 - 31.122007

। !t‘jĄi » WL**4 01.012006-31.122006

A 01.012009 - 3Ł122009
¿O®

01,012010 31,122010

- - ............

u MŁM 01.01.2011 X -31.122011 X

» OLO12012-31.122O12

Brak wpisów

_____ _________ .___ .. ., »ifcwrwn<*^ ....
Brak wpisów

Brak wpisów

i - Jt‘ SI,.. . . Mtaftb 3 * SDna^ńto musi?

i_____________________________________________________ Brak wpisów

I

Brak wpisów J

।. . u -- •' , ■ 1 r - "

(................. ....... ..- 11 — —'■>'*----------- ——____________
I___________________________________________ Brak wpisów_____________

Dział 4

¿afi&aŃtt!____ _ ___ • I

Brak wpisów

föjbnjfcl* * ¡flfaHltoX&h O DfitKlMAŁ jfŁsTfciiBhR feiO 2T3BtaBtBlCirt ■»■■■in h^ii^ ? iTkT!■■ ■■ W Tf ■■ .Ł.1 S'J.Ti-^■■'■■■ra^S.i.wgk । ■ >, ■'*
Brak wpisów
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