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Ogłoszenie

Numer

2021-6279-81702

Id

81702

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.05.04.01-10-0001/18 - Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący 
ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego

Tytuł

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Umowa może być zmieniona w zakresie:

1)�przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z powodu obiektywnych okoliczności, niezależnych od 
Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza 
(po uprzedniej akceptacji) dostarczenie sprzętu o właściwościach nie gorszych niż określone w umowie 
oraz o nie krótszym niż wymagany okresie gwarancji, za cenę nie wyższą niż cena przedmiotu pierwotnie 
zaoferowanego;

2)�wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3)� terminu wykonania dostawy - w przypadku zaistnienia przeszkód wynikających z wystąpienia siły 
wyższej. Termin dostawy zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody. Wykonawca dotknięty działaniem 
siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,

4)�oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych występujących w treści Umowy.

1.�W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1.1.1.�danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

1.1.2.�danych teleadresowych;
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1.1.3.�danych rejestrowych;

1.1.4.�będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-30
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferta
2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a 
Za
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
7. Załącznik nr 7 - Zlecenie serwisowe
8. Załącznik nr 8 - Protokół naprawy gwarancyjnej
9. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-30

Data ostatniej zmiany

2021-11-30

Termin składania ofert

2021-12-07 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Konstytucji 3 Maja  1/3
96-100 Skierniewice
NIP: 8361848508

Osoby do kontaktu

Tomasz  Viscardi
tel.: -
e-mail: tomasz.viscardi@inhort.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Komputer stacjonarny

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.
1.�Szczegółowy opis zamówienia wskazany został w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
2.�Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę: 
a) Pakietu nr 1 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
b) Pakietu nr 2 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
c) Pakietu nr 3 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
d) Pakietu nr 4 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
3.�Sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 
4.�Wszelkie wymienione w Załączniku nr 3 do zapytania nazwy producentów sprzętu i 
oprogramowania   nazwy lub oznaczenia określające rodzaj/markę zostały użyte przez 
Zamawiającego w celu określenia standardu i oczekiwanej klasy jakości sprzętu Wykonawca 
może zaoferować wskazany sprzęt innych producentów o parametrach użytkowych, jakościowych, 
funkcjonalnych nie gorszych od standardu i oczekiwanej klasy jakości określonej przez 
Zamawiającego. W celu udowodnienia „równoważności” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży:
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a)�Karty katalogowe, specyfikację jakościową, świadectwa, które umożliwią porównanie 
oferowanego sprzętu z wymaganymi,
b)�Oświadczenie, że ofertowane sprzęty  spełniają wymagania jakościowe wskazane przez 
Zamawiającego.
5.�Transport sprzętu i oprogramowania do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

Okres gwarancji

24 miesięcy

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
31224500-7 Terminale
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-12-08

Koniec realizacji

2021-12-20
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Opis

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - Komputer stacjonarny - 1 szt.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 2

Tytuł części 2

Microsoft Office Professional Plus 2019 lub równoważny

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.
1.�Szczegółowy opis zamówienia wskazany został w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
2.�Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę: 
a) Pakietu nr 1 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
b) Pakietu nr 2 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
c) Pakietu nr 3 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
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d) Pakietu nr 4 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
3.�Sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 
4.�Wszelkie wymienione w Załączniku nr 3 do zapytania nazwy producentów sprzętu i 
oprogramowania   nazwy lub oznaczenia określające rodzaj/markę zostały użyte przez 
Zamawiającego w celu określenia standardu i oczekiwanej klasy jakości sprzętu Wykonawca 
może zaoferować wskazany sprzęt innych producentów o parametrach użytkowych, jakościowych, 
funkcjonalnych nie gorszych od standardu i oczekiwanej klasy jakości określonej przez 
Zamawiającego. W celu udowodnienia „równoważności” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży:
a)�Karty katalogowe, specyfikację jakościową, świadectwa, które umożliwią porównanie 
oferowanego sprzętu z wymaganymi,
b)�Oświadczenie, że ofertowane sprzęty  spełniają wymagania jakościowe wskazane przez 
Zamawiającego.
5.�Transport sprzętu i oprogramowania do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
31224500-7 Terminale
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-12-08

Koniec realizacji

2021-12-20

Opis
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Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - Microsoft Office Professional Plus 2019 w 
wersji edukacyjnej 32/64-bit PL lub równoważny - 1 szt.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
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Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 3

Tytuł części 3

Terminal mobilny z czytnikiem kodów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.
1.�Szczegółowy opis zamówienia wskazany został w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
2.�Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę: 
a) Pakietu nr 1 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
b) Pakietu nr 2 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
c) Pakietu nr 3 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
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d) Pakietu nr 4 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
3.�Sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 
4.�Wszelkie wymienione w Załączniku nr 3 do zapytania nazwy producentów sprzętu i 
oprogramowania   nazwy lub oznaczenia określające rodzaj/markę zostały użyte przez 
Zamawiającego w celu określenia standardu i oczekiwanej klasy jakości sprzętu Wykonawca 
może zaoferować wskazany sprzęt innych producentów o parametrach użytkowych, jakościowych, 
funkcjonalnych nie gorszych od standardu i oczekiwanej klasy jakości określonej przez 
Zamawiającego. W celu udowodnienia „równoważności” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży:
a)�Karty katalogowe, specyfikację jakościową, świadectwa, które umożliwią porównanie 
oferowanego sprzętu z wymaganymi,
b)�Oświadczenie, że ofertowane sprzęty  spełniają wymagania jakościowe wskazane przez 
Zamawiającego.
5.�Transport sprzętu i oprogramowania do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
31224500-7 Terminale
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice
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Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-12-08

Koniec realizacji

2022-03-15

Opis

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - Terminal mobilny z czytnikiem kodów - 2 szt.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 4

Tytuł części 4

Czytnik kodów 1D/2D

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT



Wygenerowano: 2021-11-30 15:53 Strona 13 / 17

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Opis

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.
1.�Szczegółowy opis zamówienia wskazany został w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 
2.�Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę: 
a) Pakietu nr 1 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
b) Pakietu nr 2 - w terminie najpóźniej do 20.12.2021 r.
c) Pakietu nr 3 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
d) Pakietu nr 4 - w terminie najpóźniej do 15.03.2022 r.
3.�Sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 
4.�Wszelkie wymienione w Załączniku nr 3 do zapytania nazwy producentów sprzętu i 
oprogramowania   nazwy lub oznaczenia określające rodzaj/markę zostały użyte przez 
Zamawiającego w celu określenia standardu i oczekiwanej klasy jakości sprzętu Wykonawca 
może zaoferować wskazany sprzęt innych producentów o parametrach użytkowych, jakościowych, 
funkcjonalnych nie gorszych od standardu i oczekiwanej klasy jakości określonej przez 
Zamawiającego. W celu udowodnienia „równoważności” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
złoży:
a)�Karty katalogowe, specyfikację jakościową, świadectwa, które umożliwią porównanie 
oferowanego sprzętu z wymaganymi,
b)�Oświadczenie, że ofertowane sprzęty  spełniają wymagania jakościowe wskazane przez 
Zamawiającego.
5.�Transport sprzętu i oprogramowania do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
31224500-7 Terminale
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj
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Polska

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-12-08

Koniec realizacji

2022-03-15

Opis

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego - Czytnik kodów 1D/2D

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
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postępowaniu ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-30 - data opublikowania
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-> 2021-12-07 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-12-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety....

2021-12-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety....
2021-12-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety....
2021-12-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety....

-> 2021-12-20 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.... 

2021-12-20 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.... 
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-> 2022-03-15 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.... 

2022-03-15 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego”
z podziałem na pakiety.... 


