
 

Nr 01/RM/2020/21 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

do przetargu w trybie zapytania ofertowego 

I Zamawiający: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

Al. Wincentego Witosa 31; 00 - 710 Warszawa 

Oddział Spółki w Malborku 

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 

 „Remont przejazdu kolejowo – drogowego w torze dojazdowym nr 701 na Rondzie Portowym 

w Malborku” 

 
Informacje ogólne: 
 

1. „ELEWARR” Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki w Malborku,  

ul. Daleka 72, 82-200 Malbork zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie w trybie 

przetargowym na wykonanie zadania remontowego polegającego remoncie bocznicy kolejowej  

oraz torze dojazdowym nr 701 

 

 

2. Lokalizacja zamówienia:  

 

Elewator zbożowy w Malborku ul. Daleka 72, 82-200 Malbork- ELEWARR Sp. z o.o. Oddział 

Spółki w Malborku. 
 

3. Dokładny adres do korespondencji:  

 ELEWARR Sp. z o.o Oddział Spółki w Malborku, ul, Daleka 72, 82-200 Malbork 

 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: tel. 55 272 10 73. 

Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia:  

malbork@elewarr.com.pl   

 Kierownik Elewatora Malbork – Adam Krupa- Telefon: tel.: 607 559 415; 

akrupa@elewarr.com.pl  

 

4. Ofertę może złożyć: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące 

wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ,  

z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny 

ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.  

 W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od 

Zamawiającego Specyfikację i potwierdziły jej pobranie w ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki  

w Malborku, ul. Daleka 72 , 82- 200 Malbork . Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ 

mailto:malbork@elewarr.com.pl
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będzie  wiążąca. Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert  

– Zamawiający przedłuża termin składania ofert, co najmniej o 3 dni. 

 

6.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia. 

 

 II Przedmiot zamówienia: 
 

   Przedmiotem zamówienia są roboty naprawcze nawierzchni kolejowej i drogowej  na 

przejeździe kolejowo-drogowym położonym na skrzyżowaniu toru dojazdowego nr 701                

w km 0,865  z  Rondem Portowym w Malborku. 

     
1. Miejsce robót: przejazd  kolejowo-drogowy kat. A bez  rogatek, na którym ruch drogowy w 

czasie przejeżdżania pociągu    jest kierowany przez pracowników przewoźnika kolejowego. 

Szerokość   przejazdu z chodnikiem- 43,85m, szerokość jezdni – 37,60m. Nawierzchnia drogowa: 

bitumiczna między szynami, kostka kamienna brukowa po zewnętrznej stronie szyn. 

Nawierzchnia kolejowa: podkłady drewniane, szyny klasyczne typu S42, odbojnice szynowe z 

kilku odcinków.   

2. Rodzaj robót: wymiana szyn klasycznych typu S42 na szyny spawane typu S49, podkładów 

drewnianych na podkłady drewniane i betonowe nowe, podsypki żwirowej na podsypkę 

tłuczniową, nawierzchni bitumicznej między szynami na płyty przejazdowe typu CBP, likwidacja 

odbojnic szynowych na przejeździe.    

3. Szczegółowy zakres robót: 

1) Rozbiórka starej nawierzchni  bitumicznej między szynami w torze na przejeździe.                                            

Obmiar : 43,85m x 1,22= 53,50m²  

2) Demontaż odbojnic z szyn kolejowych.                                                                                                     

Obmiar: 87,70mb, 

3) Rozebranie nawierzchni drogowej z kostki kamiennej brukowej (8-12cm) przyległej do 

skrajnych szyn.                                                                                                                                      

Obmiar: (43,85 x 0,650) x 2  = 57,00m². 

4) Rozbiórka toru kolejowego na podkładach drewnianych z szyn typu S42 od rozjazdu                          

nr 741 do końca przejazdu na długości 46,60m                                                                                                                           

Obmiar: 46,60mb, 

5) Wybrania zanieczyszczonej podsypki żwirowej pozostałej po rozebranym torze na głębokość 

25cm licząc od spodu podkładów na długości 40,35m.                                                                                

Obmiar: (40,35 x 2,80mx  0,40m) – 6,80m³ = 38,39m³.  

6) Wyrównanie podłoża i ułożenie subwarstwy tłucznia o grubości 15cm na długości 40,35m                                    

Obmiar 40,35m x 0,15m x 2,80m = 16,94m³. 

7) Mechaniczne zagęszczenie subwarstwy tłucznia o grubości 15cm na długości 40,35m.                                                         

Obmiar: 40,35m x 0,15 x 2,80m =16,94m³. 

8) Montaż toru kolejowego z podkładów drewnianych ( 4 szt.)ułożonych bezpośrednio przed 

rozjazdem  nr 741, podkładów betonowych,  szyn typu S49 , przytwierdzenie typu K, 

rozstaw podkładów 60cm.                                                                                                                   

Obmiar toru : 46,60 mb.  

9) Spawanie termitowe szyn S49 na przejeździe – 2 spawy. 

10) Połączenie szyn S49 z szynami S42  wykonać za pomocą łubków przejściowych jako złącza 

podparte na podkładach drewnianych: rozjazd nr 741 i połączenie ze starym torem                                                                                                                                                   

Obmiar : 4 złącza.   



 

11) Wsypanie tłucznia w klatki toru, podbicie i prostowanie toru dwiema warstwami na łączną 

wysokość 10cm przy zachowaniu warstwy podsypki pod podkładami o grubości 25cm na 

długości 40,35m.                                                                                                                                                       

Obmiar: (40,35 x 0,25m x 2,80m) – 6,80m³  = 21,44m³.                                                                                                                                 

12) Ułożenie na dojazdach do przejazdu uprzednio  rozebranej kostki brukowej na  

zagęszczonym podłożu z podsypki cementowo-piaskowej. Kostkę należy ułożyć tak, aby 

górna powierzchnia ułożonych kostek przy szynie nie była wyżej od górnej powierzchni 

główki szyny.                                                                                                                                                             

Obmiar: (43,85m x 0,650m) x 2 = 57,00m² 

13) Ułożenie płyt przejazdowych wewnętrznych typu CBP  na zagęszczonej warstwie o grubości 

8cm z  klińca  o  uziarnieniu  0-31mm na całej szerokości przejazdu. Płyty należy układać tak, 

aby górna powierzchnia płyt pokrywała się z górną powierzchnią główki szyny. Pierwsza 

płyta od strony rozjazdu nr 741 nietypowa w postaci trapezu, wykonana na zamówienie wg 

rysunku, płyty 2-8 typowe  wewnętrzne środkowe, 9. ostania płyta wewnętrzna skrajna ze 

ściętymi narożnikami. Między płytami a szyną  należy  ułożyć klocki z drewna 

impregnowanego o przekroju 80x100mm, tak aby zapewniały utrzymanie właściwej 

szerokości żłobków i uniemożliwiały przesunięcie się płyt do szyny.                                                                                                                                                                   

Obmiar: płyty przejazdowe wewnętrzne – 9 szt., kliniec (45,0m x 1,30m x 0,08m)= 4,68m³. 

14) Podbijanie pojedynczych podrozjazdnic drewnianych na podsypce żwirowej w rozjeździe nr 

741.                                                                                                                                                           

Obmiar: 30 szt. 

15) Podbijanie pojedynczych podkładów drewnianych na tłuczniu w torze nr 701 przed 

przejazdem.                                                                                                                                          

Obmiar: 30szt. 

16) Opracowanie projektu tymczasowej zmiany  organizacji ruchu drogowego na czas robót 

przy założeniu przemiennego zamknięcie  połowy ronda zgodnie z przepisami prawa. 

Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń w szczególności od Urzędu Miasta Malborka i 

Starostwa Powiatowego w Malborku. Wykonanie tymczasowego oznakowania i kierowanie 

ruchem drogowym zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu  

17) Roboty wykonywane przy całodobowym zamknięciu toru dojazdowego nr 701  dla ruchu 

kolejowego oraz części jezdni na rondzie przez 6  dni. 

 

Zastosowane w trakcie realizacji zamówienia materiały posiadać muszą aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodności z Polską Normą.  

Kierujący robotami torowymi winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności linie, 

węzły i stacje kolejowe. 

 

  

Materiały: 

1. Podkłady drewniane sosnowe nowe zbrojone S49 -  4 szt. 

2. Podkłady betonowe nowe typu INBK 7, PBS 1 lub INBK 8 -  64szt.  

3. Szyny typu S49 stare używane o zużyciu pionowym nie przekraczającym 3mm-  

2x46,60=93,20m. 

4. Tłuczeń kolejowy nowy – 38,38m³. 

5. Łapki Łp 2, śruby stopowe M22x65 z nakrętkami, pierścienie sprężyste podwójne               – 

272 kpl. nowe. 

6. Przekładki D49 i B49 – 128 szt. 



 

7. Łubki płaskie Ł49 przejściowe – 8 szt.  

8. Śruby łubkowe M24x130 – 16 szt.   

9. Kliniec o uziarnieniu 0-31mm – 4,68m³ 

10. Płyty przejazdowe nowe typu CBP: wewnętrzne środkowe – 7 szt., wewnętrzna skrajna – 1 

szt., płyta od strony rozjazdu nr 741 wykonana na zamówienie w kształcie trapezu – 1 szt. 

 

Uwaga – przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w 

miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i dokonanie własnych pomiarów.  

       Wizja lokalna winna być potwierdzona pisemnie prze Kierownika Obiektu lub innego 

upoważnionego pracownika Elewarr. 

 

 

Roboty należy wykonać jeśli będzie to konieczne przy zamknięciu toru po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Elewarr Malbork i  ADM Malbork. 

  
 

2  Wymagania dla Wykonawcy 

Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy 

jakościowe:  

a) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,  

b) bez wcześniejszej eksploatacji. 

c) Kierujący robotami torowymi winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności linie, 

węzły i stacje kolejowe 

c) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat na wykonany przedmiot zamówienia.         

W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad  

i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

 

III  Zakres prac dla Wykonawcy  

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią  SIWZ. 

2. Wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

3.  Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ przy użyciu własnych materiałów, narzędzi      

i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.  Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane przedmiotu zamówienia. 

6. Utylizacja materiałów powstałych w toku prac. 

 

7. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu 

zamówienia dokonał wizji lokalnej w Elewatorze Malbork, celem zapoznania się                                  

z charakterystycznymi parametrami oraz zakresem robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia i prawidłowego oszacowania ceny za przedmiot zamówienia. 

 

 

IV Zakres wymagań dla Zamawiającego 



 

1. Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od dnia 

 podpisania Umowy.  

2. Udostępnienie Wykonawcy do wglądu książki obiektu budowlanego oraz regulaminu pracy           

 bocznicy będącego przedmiotem zamówienia. 

3. Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą. 

 

V  Informacje dotyczące ofert 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobów dokonania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością zadania  ii  przedstawić ofertę, zgodnie z przedmiotem 

zamówienia. Można złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złożył kilka ofert cenowych to 

zostanie On wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta winna zawierać nazwę            

i szczegółowe dane oferenta wraz z podaną ceną przedmiotu dostawy - netto i brutto. 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – przedstawi 

nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, a złożone zostaną więcej niż dwie oferty – 

przed upływem terminu związania z ofertą, zamówienie zostanie dokonywane od Wykonawcy, 

którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza. 

 

a)  wymagane jest, aby Oferent dołączył uproszczony kosztorys ofertowy przedmiotu 

zamówienia. 
 

Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz 

zaproponowanych cen.  

        Zastrzeżenie: po zakończeniu procedury otwarcia ofert, Zamawiający nie przekazuje już 
dodatkowych informacji z czynności otwarcia ofert. 
 

2. Oferty nie spełniające wymagań SIWZ zostaną odrzucone. 

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4.  Wymogi stawiane wykonawcom: 

a) spełniają warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu na podstawie oświadczenia 

wskazanego w punkcie VI, ppkt.1, litera a) SIWZ, 

b) Zapewnia okres gwarancji na minimum 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 

zamówienia na podstawie oświadczenia wymaganego, zgodnie z punktu VI, ppkt1, litera b) 

SIWZ. 

 



 

VI Wymagane od Wykonawcy zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.  

 Oferta oraz załączniki do oferty muszą stanowić dokumenty ofertowe w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

 Wykonawca obowiązany jest złożyć: 

a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków podmiotowych na załączonym do SIWZ druku, 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

b) Oświadczenie o zapewnieniu udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat na wykonany 

przedmiot zamówienia,  

c) Kosztorys ofertowy. 

d) Informację o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru konta i nazwy banku. 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

VII Termin wykonania zamówienia 

 

 

1.  Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia: 31.10.2021r. 

 

VIII   Wymagania dotyczące wadium 

 Wymaganym jest wpłata wadium przez Wykonawcę składającego ofertę na wykonanie przedmiotu 

Zamówienia pod rygorem nieważności złożonej oferty w przypadku nie dokonania wpłaty, zgodnie 

z punktem VIII, ust. 2 SIWZ. 

2. Wadium ustala się na kwotę w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 

00/100) 

a) wadium należy wpłacić przelewem z dopiskiem „Wadium – przetarg na Remont przejazdu kolejowo 

– drogowego w torze dojazdowym nr 701 na Rondzie Portowym w Malborku” 

- adres ELEWARR Sp. z o. o. Oddział Spółki w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka 72; 

- nr konta: 17 1240 6292 1111 0010 5204 5997 Bank PEKAO S.A. 

b) wadium należy wpłacić do dnia 08.09.2021 r– liczy się data wpływu środków na rachunek. 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, 

zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Dyspozycje w zakresie zwrotu 

wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający przekaże do banku/kasy 

w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 

a) nie zgłosi się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy; 

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta; 

c) dane przedstawione w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

5. W przypadku zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 



 

– wartość wpłaconego w formie pieniężnej wadium zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych 

po podpisaniu umowy (załącznik nr 3 – wzór umowy). 

 

IX  Termin związany z ofertą 

Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

X Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 i złożona, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, wykonawca 

może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena podana w PLN. 

2. Do oferty musi być dołączony kosztorys ofertowy, w którym będą podane osobno kwoty za remont 

toru nr 701 i bocznicy Elewarr 

3. Każda strona oferty a także wszystkie składane załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z reprezentacją.  

 Podpisy na ofercie i załącznikach muszą być oryginalne oraz muszą być złożone na końcu każdego 

odrębnego dokumentu i opatrzone imiennymi pieczątkami. 

4. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu  

z napisem „ Remont bocznicy kolejowej – Elewator Malbork, dokładnym adresem i telefonem 

Wykonawcy. 

 

XI Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2021. o godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego: 

 ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka72 

2. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz 

zaproponowanych cen. Po tym terminie Zamawiający udzieli informacji o wynikach przetargu. 

XII Sposób oceny i kryteria i sposób oceny ofert. 

1. W toku dokonywania ocen złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

 udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

a) Badania i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w oparciu  

o wymagania postawione w SIWZ. 

b) Cena oferty musi obejmować przedmiot zamówienia wraz z wszelkimi dodatkami (cła, 

podatki, akcyza) ponoszonymi przez Wykonawcę wg. stanu na dzień składania ofert. 

c) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

 kryterium cena  – waga 100 % 

d) Rozpatrywane będą na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę w formularzu oferty, 

ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 a   - kwota najniższej oferty, b   - kwota danej oferty,  c -  ilość punktów dla danej oferty  

            a x 100 



 

    c =       b 

 e) Oferta która otrzymała największą liczbę punktów jest ofertą najkorzystniejszą.  

XIII  Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy, warunki płatności 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów podanych 

wyżej kryterium oceny ofert i spełni wszystkie warunki wymagane w SIWZ. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

zawiadomienia  

o wyborze oferty. 

      3. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po 

dokonaniu odbioru kompletnym przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, 

protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych 

dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.  

XIV Inne postanowienia. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 Umowy w sprawach zamówień zawierane są w formie pisemnej. 

2. Przetarg jest prowadzony w oparciu o Regulamin Dokonywania Zakupów Inwestycyjnych, Usług  

i Robót Budowlanych obowiązujący w ELEWARR Sp. z o.o. 

4. Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Oddziału Spółki                       

w Malborku ul. Daleka 72, 82 – 200 Malbork,  do dnia 08.09.2021 r. do godz. 14:30 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. 

ul. Daleka 72;   

82 – 200 Malbork 

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach przedmiotu zamówienia są:  

▪ Elewator Malbork 

     Adam Krupa-  Tel.: 607 559 415; 

Adres e-mail: akrupa@elewarr.com.pl    

Wincenty Wasilewski – toromistrz tel. 503 170 745 

XIV  Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków 

podmiotowych. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

mailto:akrupa@elewarr.com.pl

