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Ogłoszenie

Numer

2021-4754-45654

Id

45654

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.11.02.02-24-07G8/17 - Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.04.2021r.  dotyczące zakupu 
i  dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
w ramach projektu „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na 
rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 
działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów 
dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – 
RIT

Warunki zmiany umowy

1.�Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 
2.�Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-30
1. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.04.2021 r.
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2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. Załącznik nr 1a - Wzór formularza ofertowego dla zadania nr 1
4. Załącznik 1b - Wzór formularza ofertowego dla zadania nr 2
5. Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
7. Załącznik nr 5a - Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru dla  zadania nr 1
8. Załącznik nr 5b - Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru dla  zadania nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-30

Data ostatniej zmiany

2021-04-30

Termin składania ofert

2021-05-10 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Świerklańska 42
44-200 Rybnik
NIP: 6420010758

Osoby do kontaktu

Sylwestra  Nagler-Minakowska
tel.: 693761217
e-mail: zsbrybnik@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

pn.„Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu informatycznego"
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Budżet części 1

52330,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania w ramach projektu pn. „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 
11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje dostawę niżej wymienionego sprzętu 
oraz oprogramowania przeznaczonego na doposażenie pracowni szkolnych. 
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania: 
Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu informatycznego”
1.��Zestaw komputerowy- 14 szt. , Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5 
Komputery osobiste�
2.��Dysk zewnętrzny- 1 szt. , Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):30234100-9 Dysk 
magnetyczny�
Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa oprogramowania ”
1.�Pakiet biurowy - 19 szt. , 
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i 
systemy komputerowe
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5a do zapytania 
ofertowego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 5b do zapytania 
ofertowego. 
Ogólne wymagania dla zadania nr 1 zamówienia publicznego:
1)�Wykonawca zobowiązuje się do:
a)�dostarczenia sprzętu z kompletem kabli,
b)�dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, 
na własny koszt,
c)� dostarczenia wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym zestawienia zawierającego wszystkie 
nazwy i numery seryjne dostarczonego sprzętu, w tym podzespołów, oraz certyfikaty (dopuszcza się 
w wersji elektronicznej), 
d)�udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca musi zaproponować jeden okres gwarancji dla całego asortymentu w Zadaniu nr 1,
e)�przedłużenia okresu obowiązywania rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy 
o okres obowiązującej gwarancji wskazanej w pkt d.,
f)�świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt, obejmującego również dojazd i transport, 
polegającego na usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie przedmiotu umowy albo jego 
części na wolne od wad, na warunkach opisanych w umowie,
g)�naprawy zgłoszonych usterek sprzętu w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności 
naprawy poza siedzibą, podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych lub wyższych 
parametrach co sprzęt naprawiany 
(w razie, gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni robocze). W przypadku transportu urządzeń 
Wykonawca zapewni opakowanie. Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania kartonów 
po sprzęcie,
h)�usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie do 3 dni od powiadomienia go przez 
Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez 
strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający obowiązany jest poinformować serwis 
Wykonawcy o godzinach dostępu do uszkodzonego przedmiotu umowy oraz o rodzaju uszkodzenia,
i)�inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, 
dostarczone wraz z przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w umowie dotyczące gwarancji zmieniają 
w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych,
2)�Określony w tabeli (załącznik nr 5a do zapytania ofertowego) opis przedmiotu zamówienia zawiera 
minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący się 
lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić w opisie oferowanego towaru 
producenta sprzętu oraz nazwę, model oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne 
do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanego sprzętu w 
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kolumnie (opis oferowanego towaru),
3)�Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 
lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny  i gotowy do 
pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania 
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia,
4)�Zamawiający informuje, że sprzęt ( zestaw komputerowy - 14szt.) będzie zakupiony ze stawką 
VAT 0% zgodnie z art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).  Potwierdzenie zamówienia na zakup sprzętu 
ze stawką 0% zostanie dostarczone przez  szkołę po podpisaniu umowy. 
5)�Wykonawca zobowiązuje się do:
a)�zapewnienia możliwości samodzielnej rozbudowy – brak plomby gwarancyjnej,
b)�zapewnienia możliwości aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w 
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta komputera,
c)�tego, iż producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską infolinię w całym okresie 
obowiązywania gwarancji na sprzęt, 
d)�zapewnienia możliwości pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci 
Internet,
e)�do tego, iż w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u 
Zamawiającego.

Okres gwarancji

minimum 12 m-c

Kody CPV

30213000-5 Komputery osobiste
30234100-9 Dysk magnetyczny

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Gmina

Rybnik

Miejscowość
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Rybnik

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-06-09

Opis

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1: Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty 
zawarcia umowy.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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1)�formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zapytania, 
2)�oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego zapytania, 
3)�oświadczenia o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a 
Zmawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, 
4)�opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru – załącznik nr 5a do niniejszego 
zapytania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1)� zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie. 
2)�brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
Przez postępowanie 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 związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2 i nr 4 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert- cena 60 % Waga Punkty 60. Liczba przyznanych pkt. będzie obliczona wg wzoru: 
Cmax-Co/Cmax-Cmin x 60 pkt.,  Szczegóły znajdują się w rozdziale VI zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium oceny ofert- termin wykonania zamówienia 20 % Waga Punkty 20. Liczba przyznanych pkt. 
będzie obliczona wg wzoru: Tmax-To/Tmax-Tmin x 20 pkt.,  Szczegóły znajdują się w rozdziale VI zapytania 
ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Kryterium oceny ofert- gwarancja 20 % Waga Punkty 20. Liczba przyznanych pkt. będzie obliczona wg wzoru: 
Go-Gmin/Gmax-Gmin x 20 pkt.,  Szczegóły znajdują się w rozdziale VI zapytania ofertowego.

Część: 2

Tytuł części 2

 pn. „Zakup i dostawa oprogramowania ”

Budżet części 2

9200,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania w ramach projektu pn. „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 
11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje dostawę niżej wymienionego sprzętu 
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oraz oprogramowania przeznaczonego na doposażenie pracowni szkolnych. 
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania: 
Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu informatycznego”
1.��Zestaw komputerowy- 14 szt. , Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5 
Komputery osobiste�
2.��Dysk zewnętrzny- 1 szt. , Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):30234100-9 Dysk 
magnetyczny�
Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa oprogramowania ”
1.�Pakiet biurowy - 19 szt. , Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48900000-7 Różne 
pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5a do zapytania 
ofertowego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 5b do zapytania 
ofertowego. 

3.3.�Ogólne wymagania dla zadania nr 2 zamówienia publicznego:
1)�Wykonawca zobowiązuje się do:
a)�dostarczenia oprogramowania wraz z licencjami do Zamawiającego,
b)�zapewnienia wsparcia technicznego od dnia zawarcia umowy na okres nie mniejszy niż 12 
miesięcy. Wsparcie techniczne rozumiane jako usługi w zakresie pomocy technicznej, aktualizacji.
c)�dostarczenia oprogramowania fabrycznie nowego,
d)�dostarczenia oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł ze wszystkimi składnikami 
niezbędnymi 
do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, 
kod aktywacyjny, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez Zamawiającego praw do tego 
oprogramowania lub jego uruchomienia.  
2)�Odbiór oprogramowania będzie polegał na stwierdzeniu jego zgodności z umową w zakresie liczby 
oraz parametrów funkcjonalnych. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.  
3)�Określony w tabeli (załącznik nr 5b do zapytania ofertowego) opis przedmiotu zamówienia 
zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować towar 
charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta 
oprogramowania, nazwę, wersję i licencję oferowanego produktu oraz ewentualne inne cechy 
konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego produkt 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanego 
oprogramowania w kolumnie (opis oferowanego towaru).
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Kody CPV

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Rybnik

Gmina

Rybnik

Miejscowość

Rybnik

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-06-09

Opis

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 2: Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty 
zawarcia umowy.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1)�formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego zapytania, 
2)�oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania, 
3)�oświadczenia o  braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a 
Zmawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, 
4)�opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru – załącznik nr 5b do niniejszego 
zapytania.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału



Wygenerowano: 2021-04-30 11:36 Strona 13 / 15

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.04.2021r.  dotyczące zakupu i  dostawy sprzętu komputerowego oraz…

Opis

zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie. 
2)�brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym.
Przez postępowanie 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 związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•�posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
•�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
•�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 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – Załącznik nr 2 i nr 4 do  niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert- cena 60 % Waga Punkty 60. Liczba przyznanych pkt. będzie obliczona wg wzoru: 
Cmax-Co/Cmax-Cmin x 60 pkt.,  Szczegóły znajdują się w rozdziale VI zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

Kryterium oceny ofert- termin wykonania zamówienia 40 % Waga Punkty 40. Liczba przyznanych pkt. 
będzie obliczona wg wzoru: Tmax-To/Tmax-Tmin x 40 pkt.,  Szczegóły znajdują się w rozdziale VI zapytania 
ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-30 - data opublikowania

-> 2021-05-10 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-06-09 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 
niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz oprogramow... 

2021-06-09 - Etap1 (koniec): Dostawa / Sprzęt IT / Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz opro... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 
niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz oprogramow...
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-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Sprzęt IT / Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz opro...


