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Zielona Góra, 20 października 2015 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 207.000 EURO 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; zamowienia@mosir.zgora.pl  

 
2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa 

 
3. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe 

 
4. OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego. 
 
5. TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony.  
 
6. NAZWA ZADANIA: Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 
 

7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
7.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania 

sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. 

7.2 Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z okapów budynków 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zgodnie z zestawieniem obiektów, 

stanowiącym załącznik nr  6 do SIWZ tj. Tabelą Wyliczenia Ceny / Wykazem Obiektów. 

7.3 Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale osób posiadających ważne, aktualne 
i specjalistyczne badanie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania prac na wysokości 
powyżej 3 m; 

2) wykonywania usługi zgodnie z wymogami i przepisami BiHP; 
3) zabezpieczenia na bieżąco terenu, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób 

uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim; 
4) posiadania ważnego w całym okresie wykonywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia W przypadku gdy termin obowiązywania polisy 
OC będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem 
tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

5) wykonywania usługi w taki sposób, który nie spowoduje uszkodzenia elementów budynków; 
6) wywozu śniegu i lodu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie MOSiR na własny 

koszt (odległość do 1 km). 
7) realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających doświadczenie w odśnieżaniu 

dachów i usuwaniu sopli z okapów budynków; 
8) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiedniego sprzętu i innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zmówienia. 
7.4. Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli następować będzie na podstawie zgłoszeń – zleceń 

wysłanych do Wykonawcy za pomocą faksu.  
7.5. Ilość zleceń  uzależniona będzie od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego. 
7.6. Osobą upoważnioną do zgłoszenia będzie kierownik Działu Obiektów lub wskazane przez niego 

osoby. 
7.7. Wykonawca w ramach realizacji zlecenia zobowiązuje się do następującego czasu reakcji na 

zgłoszenie/zlecenie: 
a) w przypadku zleceń dotyczących odśnieżania dachów – od 8 do 12 godzin (w zależności od czasu 

na jaki zostanie złożona oferta) od wysłania zlecenia przez Zamawiającego (w kolejności zgłoszeń).  
b) w przypadku zleceń dotyczących usuwania sopli na dachach - 4 godziny od wysłania zlecenia przez 

Zamawiającego. 
7.8. Wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy będą uprawnieni do nadzoru nad wykonaniem 

zleconych prac.  
7.9. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie, niezwłocznie po zakończeniu robót, 

osobę, która wydała polecenie rozpoczęcia akcji, o zakończeniu prac. 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
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7.10. W ramach przedmiotu zamówienia, w okresie trwania umowy Zamawiający zleci odśnieżanie 
maksymalnie 73629,30 m2 dachów i 1656,99 mb krawędzi do usunięcia sopli, przy czym 

jednorazowo w danym dniu powierzchnia dachów zlecona do odśnieżenia może wynieść 
maksymalne 24543,10 m2 a długość krawędzi podlegających usunięciu sopli lodowych może 
wynieść maksymalnie 1656,99 mb. 

7.11. Wykaz obiektów uwzględniających wysokość budynków, rodzaj dachów, strefy zrzutu oraz opis 
dostępu do powierzchni podlegających odśnieżeniu i usuwaniu sopli stanowi Tabela Wyliczenia 
Ceny/Wykaz Obiektów - załącznik Nr 6 SIWZ.  

7.12. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych i odebranych 
prac oraz ustalone w oparciu o podane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe odśnieżania 
dachów i usunięcia sopli.  

7.13. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości 
zamówienia (w latach poprzednich Zamawiający przeprowadził odśnieżanie 57.875,90 m2 dachów; 
konieczność usuwania sopli lodowych nie zaistniała); 

7.14. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 
złożonych każdorazowo po wykonaniu usługi. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 
podpisanie bez zastrzeżeń przez pracowników Zamawiającego protokołu odbioru.   

8. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie; 

9. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa; 

10. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSÓLNEGO SŁOWNNIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV/ 
90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania 
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń 

11. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 

11.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
spełniający  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.  
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.6) SIWZ; 

11.2. wiedza i doświadczenie – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.6) SIWZ; 

11.3. potencjał techniczny – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.6) SIWZ; 
11.4. osoby zdolne do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

 Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.6)SIWZ  

11.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 

 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.2) i 6.1.6) SIWZ; 
 
11.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień 
pkt 10 SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym 
celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wymagane jest aby zobowiązanie 
określało: 
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- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,  
-  charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
-  zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania 
tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi zawierać wyraźne 
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia). 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

11.7. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu. 

12. WARUNKI NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY BRAKU PODSTAW DO WYLKUCZENIA  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy pzp. oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.4) – 6.1.5) SIWZ. 

13. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 
13.1 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane  od  

Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg 

załącznika Nr 2 do SIWZ; 
3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja 
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

6) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu 
zobowiązanego; 

7) dokładnie wypełniona Tabela Wyliczenia Ceny / Wykaz Obiektów wg załącznika nr 6 do SIWZ; 
8) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

13.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

13.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem.  

13.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
5.1.SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3.) - 6.1.4) 
SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

13.5. Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 
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13.6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2) – 6.1.7) 
SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty  
i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i 
oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

13.7. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  
o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii 
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. SIWZ. 

13.8. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

13.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.10. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) SIWZ sporządzonych w języku 
obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.6) i 6.1.8) SIWZ 
podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one 
przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13.12. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.11. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  

14. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZMÓWIENIE PUBLICZNE 
TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

15. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

16. OFERTY WARIANTOWE: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

17. OFERTY CZĘŚĆIOWE: nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

18. ZALICZKI: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. TERMIN ZWIĄZNIA: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 

20. WADIUM: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium  
w wysokości 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

21. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 - sekretariat, w terminie do dnia 28.10.2015 roku  do godz. 9:30.  

22. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2015 r. roku o godz. 9:45 w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 
41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12. 

23. KRYTERIA WYBORU OFERTY I CH ZNACZENIE (w %):  

cena oferty – 94% 

skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie/zlecenie – 6% 

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:. Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/: 
25.1.  SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.mosir-bip.e-partner.pl  
25.2. SIWZ w formie papierowej można odbierać w siedzibie Zamawiającego nr pokoju 05 (tel. 

(+48) 68 412 50 01) osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w kasie Miejskiego Ośrodka 
Sportu Rekreacji w wysokości 6,00 zł. W przypadku wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ 
pocztą, należy dokonać opłaty za SIWZ powiększonej o kwotę opłaty pocztowej (+7,10 zł) - w 
wysokości 13,10 zł na rachunek bankowy nr: PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 10 1020 

http://www.mosir-bip.e-partner.pl/
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5402 0000 0702 0247 4492. Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer fax (+48) 68 412 50  09  
wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty; 

26. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. do wysokości 50 % 
wartości zamówienia podstawowego. 

27. UMOWA RAMOWA: nie dotyczy. 

28. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: nie dotyczy. 

29. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZA POMOCĄ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: nie 
dotyczy. 

30. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA 
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY: zgodnie z pkt 40 SIWZ.  

31. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU /PROGRAM 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: nie dotyczy. 

32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU 
NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE 
MIAŁY BYĆ PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
nie. 

33. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
W DNIU  20.10.2015 R. 

  
 
 
                 Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                Robert Jagiełowicz  

 


