Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 23/07/11/2018 na Portalu Ogłoszeń
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Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia:

07.11.2018 14:19:42

Data i godzina wygenerowania raportu:

07.11.2018 14:25:23

Status:

Edytowane

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Działanie:

/

Nabór:
Koniec terminu składania ofert:

22.11.2018

Termin realizacji zamówienia:

23.04.2019

Rodzaj planowanej inwestycji:
Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji
1. POLSKA, Województwo WIELKOPOLSKIE, Powiat kolski,Gmina Kłodawa (gmina miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu
zamówienia

Realizacja operacji ma na celu „Budowę centrum rekreacyjno wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15 w Kłodawie”.
Budowa centrum rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kościelnej 15 w
Kłodawie polegać będzie robotach budowlano – montażowych mających na
celu na zagospodarowaniu terenu, który będzie tworzyć 5 stref wypoczynkowo
– rekreacyjnych. Zostaną utworzone następujące strefy:
- strefa zabawy dla najmłodszych- obejmująca zakup i montaż urządzenia
zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku;
- strefa stożka linowego- obejmująca zakup i montaż stożka linowego (tzw.
Linarium) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku amortyzującej
upadek, dedykowane dla grupy wiekowej od 6 - 15 lat;
- strefa terenu rekreacyjnego na miejscu płyty starego boiska do piłki nożnejstr. 1
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obejmująca demontaż bramek do piłki nożnej, rekultywację terenu, wymianę
gruntu i zasiew trawy,
- strefa ścieżki do nordic walking- obejmująca wykonanie ścieżki z
nawierzchni poliuretanowej wokół strefy terenu rekreacyjnego poprzez
wykonanie podbudowy na głębokości 20 cm i nowej nawierzchni bezpiecznej,
– strefa wypoczynku i relaksu- obejmująca wykonanie terenu
wypoczynkowego poprzez rekultywację pozostałego terenu, montaż 16 szt.
ławek, 2 szt. koszy na śmieci, 2 szt. stojaków na rowery. Zadanie obejmuje
również wykonanie energooszczędnego oświetlenia parkowego terenu poprzez
montaż 4 szt. lamp Led oraz wykonanie monitoringu.
Zadanie obejmuje również zakup i montaż tablicy z regulaminem. Należy
przewidzieć zakup i montaż dwustronnej Tablicy o wymiarach nie mniejszych
niż 80 cm x 120 cm. Na jednej stronie znajdować się będzie Regulamin obiektu
a na drugiej stronie informacja o operacji
i dofinansowaniu. Treść tablic
dostarczy Zamawiający w formacie pdf w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż do zakresu prac w ramach niniejszego Zapytania
Ofertowego nie wchodzą następujące prace wymienione w dokumentacji
projektowej: montaż ogrodzenia panelowego i montaż 2 furtek i bramy. Prace
znajdują się w dokumentacji projektowej natomiast nie wchodzą w zakres
niniejszego Zapytania Ofertowego.
W Dokumentacji projektowej
oraz Ogólnej Charakterystyce obiektu wymienione są również nasadzenia
nowych drzew iglastych i liściastych, które to prace wykona Zamawiający na
własny koszt i w zakresie pracy własnej.
Zamawiający informuje, że prace demontażowe dotyczące: 1) rozbicia
podmurówki betonowej ogrodzenia, 2) demontaż elementów stałych
ogrodzenia oraz wywóz gruzu na pryzmę, 3) ręczne wyrównanie
zrekultywowanego po demontażu ogrodzenia terenu i jego wygrabienie celem
przygotowania pod zasiew trawy, 4) wykarczowanie starych krzewów i kęp
traw, 5) usunięcie drzew, 6) wyrównanie i wygrabienie terenu pod montaż
urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, 7) uprzątnięcie kamieni
z terenu inwestycji wykona w ramach pracy własnej członków i sympatyków
Stowarzyszenia.
Do zapytania Ofertowego załączono Dokumentację Projektową oraz
pomocniczo Przedmiary robót. Załączony przedmiar robót posiada funkcję
pomocniczą, natomiast rzeczywista wycena oferenta winna zostać sporządzona
na podstawie załączonej kompletnej dokumentacji, w tym projektowej (z
zastrzeżeniem pkt. II.3).
Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
Ewentualne użycie nazw własnych materiałów, producentów, znaków
towarowych w dokumentacji ( w przedmiarach robót oraz w Projekcie
Budowlanym) należy traktować jako przykładowe i zostało zastosowane tylko i
wyłącznie w celu ustalenia cech parametrów wzorcowych. Zamawiający
zezwala na użycie innych materiałów lub rozwiązań – „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod
str. 2
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warunkiem, iż będą miały nie gorsze cechy i parametry techniczne od użytych
w dokumentacji postępowania. Zamawiający uzna, że zaoferowany przedmiot
zamówienia jest równoważny postawionym wymaganiom, jeżeli przedstawia
przedmiot zamówienia
o właściwościach funkcjonalnych,
jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które
zostały określone w treści niniejszego Zapytania Ofertowego nr 3/PROW/2018.
W przypadku, gdy Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” bądź analogia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.
Informujemy, że Załączniki Nr 5 i Nr 7 do niniejszego Zapytania umieszczone
są pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl w zakładce Zapytania Ofertowe.
Kryteria

Nazwa kryterium: Cena, waga: 100

str. 3
Wydruk wykonany przy pomocy Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 2.1.12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opis sposobu
przyznania punktacji

Zamawiający dokona badania ofert według kryterium spełnia/nie spełnia pod
kątem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w Specyfikacji,
sprawdzając zwłaszcza:
- kompletność ofert,
- zgodność z wymaganiami określonymi w Zapytaniu.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryterium:
Cena – waga 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą
spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały
dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w
Formularzu oferty za wykonanie całości zadania.
Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:
X = Cn / Cb x 100 % (waga kryterium cena = 100 %)
gdzie: X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch
miejsc po przecinku), Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych
ofert, Cb – cena brutto oferty ocenianej.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 pkt.,
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, obliczonych według
powyżej zamieszczonego wzoru. Liczba zdobytych punktów zostanie podana w
Informacji o wyniku postępowania do dwóch miejsc po przecinku.
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Warunki udziału w
postępowaniu

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu
b) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowe.
Ad. a) Za spełniających w/w warunek nie podlegania wykluczeniu zostaną
uznani Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów
Rozdziału VI niniejszego Zapytania Ofertowego i złożą wraz z ofertą
Oświadczenia w tym zakresie oraz załączą odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ad. b) Za spełniających w/w warunek udziału zostaną uznani Wykonawcy,
którzy:
- wykażą się zrealizowaniem co najmniej 1 roboty w zakresie ułożenia
nawierzchni syntetycznej z poliuretanu w ilości co najmniej 1.000 m2.
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem
dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie,
w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
2.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów
wynikać winno jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
3.
Niespełnienie powyższych warunków, nie udokumentowanie spełnienia
warunków lub też niewłaściwe udokumentowanie skutkować będzie
wykluczeniem oferenta z postępowania
i odrzuceniem oferty.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów oraz który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
którym mowa w ust. 1.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie podwykonawcy
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
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Wydruk wykonany przy pomocy Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 2.1.12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej
(potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak dla
w/w wymienionych.
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Warunki wykluczenia

1.
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego- Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy ( Gdy
Oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z beneficjentem lub
osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy).
Szczegółowe podstawy wykluczenia zostały opisane w dziale VI niniejszego
Zapytania.
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
określonym
w zapytaniu ofertowym.
2.Zamawiający informuje, że zamówienia udzielane w trybie postępowań
ofertowych przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
3.Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot
powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w
sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
4.Oferta dodatkowa, o której mowa w pkt. III.14. niniejszego Zapytania
podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez
beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez oferenta podlegającego
wykluczeniu w związku z istnieniem n/w powiązań osobowych lub
kapitałowych.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem- tu Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania (wymienione w dziale niniejszego Zapytania) w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika;
4) 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
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przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo, że została złożona przez podmiot
powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43 a ust.4
w/w ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy przedmiotowego zadania.
Zamawiający nie przewiduje wzywania do uzupełnienia ofert. Tylko oferty
kompletne, zawierające wszystkie wymagane Załączniki i dokumenty będą
podlegać ocenie. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
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Dodatkowe
informacje

1.Zamawiający informuje, że Zapytanie Ofertowe zostało ogłoszone na stronie
internetowej pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej
Zapytań ofertowych) oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający informuje, że nie będzie prowadził negocjacji dotyczących
złożonej przez Wykonawcę oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
4.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
6.Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w zapisach niniejszego
zapytania ofertowego oraz jego załącznikach, za wyjątkiem pól, które zostały
przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę lub dokonania wyborów
właściwej odpowiedzi.
7.Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe dotyczy prac w
ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. „Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
8.Roboty towarzyszące podlegające wycenie przez oferenta:
- przygotowanie, zabezpieczenie i ochronę placu budowy,
- doprowadzenie i tymczasowe uzbrojenie w wodę i energię elektryczną terenu
budowy, stosownie do potrzeb wykonawcy,
- organizację zaplecza socjalno - warsztatowego budowy,
- uporządkowanie terenu budowy, wywóz i utylizacja materiałów
rozbiórkowych łącznie z wywozem ziemi,
- odtworzenie terenów przyległych do placu budowy, zniszczonych w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia,
- naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- zapewnienie urządzeń ochronnych w zakresie BHP i nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robót oraz ogólną ochroną mienia w zakresie
przepisów przeciwpożarowych w strefie placu budowy.
- zakotwienie w betonowych stopach przewidzianych do montażu ławek, koszy
i pozostałych urządzeń,
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
- wznowienie znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia
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lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji
powykonawczej,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym ewentualnego przesunięcia lub zabezpieczenia innych
istniejących obiektów inżynieryjnych, np. przyłącze wodociągowe, linia
telefoniczna, sieć energetyczna, sieć ciepłownicza itd.,
- inne, niezbędne koszty przewidziane do poniesienia w trakcie realizacji
umowy oraz roboty towarzyszące przy wykonaniu prac.
Wymienione powyżej koszty robót i pozostałych czynności Wykonawca
winien uwzględnić w cenie ofertowej. Wycenę wskazanych robót
towarzyszących można uwzględnić
w poszczególnych
pozycjach kosztorysu lub w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie
uproszczonej należy dołączyć do oferty.
W związku z faktem, iż roboty będą wykonywane sposobem mieszanym, przy
zastosowaniu robocizny własnej inwestora, należy w przygotowaniu oferty
uwzględnić wspólną koordynację robót.
9. W ofercie należy uwzględnić transport i montaż urządzeń wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia.
13.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom
zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy ( ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020) przed upływem tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania
ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile
przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania
ofertowego polegającą
w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym
postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
Pozostałe informacje znajdują się w Zapyt. Of.3/PROW/2018 stanowiącym
Załącznik do niniejszego ogłoszenia i w Załącznikach do Zapyt.Of.
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Załączniki

Zapytanie of. Kłodawska Jedynka Nr 3.PROW.2018.pdf
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.pdf
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o powiązaniach.pdf
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.doc
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o powiązaniach.doc
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna.docx
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf
Załącznik Nr 6- Charakterystyka obiektu i księżka przedmiarów.pdf
Załącznik Nr 8- Wzór Umowy.pdf

Miejsce składania ofert
Województwo:

WIELKOPOLSKIE

Powiat:

kolski

Gmina:

Kłodawa (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość:

Kłodawa

Kod pocztowy:

62-650

Ulica:

Dąbska

Nr domu:

17

Nr lokalu:

-

Email:
Numer FAX:

-

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie/ Magdalena

Dane Zamawiającego
Imię:

-

Nazwisko:

-

Firma:

Stowarzyszenie "Kłodawska Jedynka"

Email:

klodawa1@wp.pl

Numer telefonu:

632730380
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Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia

Data edycji

Status

Zakres zmian

23/07/11/2018

07.11.2018
14:21:54

Edytowano
ogłoszenie

Lokalizacja planowanej inwestycji,
Kryteria

23/07/11/2018

07.11.2018
14:20:03

Edytowano
ogłoszenie

Brak zmian

23/07/11/2018

07.11.2018
14:19:42

Opublikowano
ogłoszenie

Brak zmian

23/07/11/2018

07.11.2018
14:16:30

Utworzono
ogłoszenie

Brak zmian
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