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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466021-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkół jazdy
2016/S 253-466021
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto stołeczne Warszawa w ramach którego działa Urząd Pracy m.st. Warszawy
1621047700000
ul. Grochowska 171b
Warszawa
04-111
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Klaus
Tel.: +48 228774596
E-mail: d.klaus@up.warszawa.pl
Faks: +48 228373340
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.up.warszawa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.up.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Miasto stołeczne Warszawa w ramach którego działa Urząd Pracy m.st. Warszawy
1621047700000
ul. Ciołka 10a, pok. 102
Warszawa
01-402
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Klaus
Tel.: +48 228774596
E-mail: d.klaus@up.warszawa.pl
Faks: +48 228373340
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.up.warszawa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miasto stołeczne Warszawa w ramach którego działa Urząd Pracy m.st. Warszawy
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1621047700000
ul. Ciołka 10a, pok. 120, sekretariat I piętro
Warszawa
01-402
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Klaus
Tel.: +48 228774596
E-mail: d.klaus@up.warszawa.pl
Faks: +48 228373340
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.up.warszawa.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i kat. D
wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z podziałem na części.
Numer referencyjny: 12/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
80411000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i kat. D
wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z podziałem na części:
część I – Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną
przyspieszoną,
część II – Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną
przyspieszoną
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym: Załącznik
nr 1 do SIWZ dla części I, Załącznik nr 2 do SIWZ dla części II.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 455 570.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną,
Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ dla części I

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiedza i doświadczenie personelu skierowanego do realizacji przedmiotu / Waga:
12
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikaty jakości usług / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń / Waga:
12
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 453 995.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-POWER.01.01.01-14-0011/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym: Załącznik
nr 2 do SIWZ dla części II.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiedza i doświadczenie personelu skierowanego do realizacji przedmiotu
zamówienia / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikaty jakości usług / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń / Waga:
11
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 001 575.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-POWER.01.01.01-14-0011/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawcy: posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Dla części I zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
—aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla
siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20.4.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 z późn. zm ) .—aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców, na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia
5.1.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627 z późn. zm.). Dla części II zamówienia: Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualny wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 20.4.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016 poz. 645 z późn.
zm.).—aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, na potwierdzenie
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spełnienia warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 5.1.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz.
627 z póź. zm.).
9.1.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku w oparciu o złożone dokumenty, o których
mowa w pkt. 10.7. SIWZ i 10.8. a), e)-f) SIWZ :10.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10.8.a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższy
dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 10.8.e) – g) Zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. f) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. g) ) Informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części I zamówienia:
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części I
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) zorganizował/organizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie główne usługi szkoleniowe dla co
najmniej 10 osób każda, z zakresu prawa jazdy kategorii: C (część teoretyczna i praktyczna),
b) będzie dysponował co najmniej trzema salami wykładowymi spełniającymi wymagania określone w pkt 18.1.
OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ
c) będzie dysponował co najmniej dwoma placami manewrowymi spełniającymi wymagania określone w pkt
18.2.1) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ
d) będzie dysponował co najmniej jednym miejscem do realizacji jazd w warunkach specjalnych spełniającymi
wymagania określone w pkt 18.2.2) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ
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e) będzie dysponował co najmniej pięcioma samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania określone w
pkt 18.5.1a) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ,
f) będzie dysponował co najmniej dwoma samochodami ciężarowymi spełniającymi wymagania określone w pkt
18.5.1b) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ;
g) będzie dysponował co najmniej pięcioma instruktorami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia
zajęć z zakresu części teoretycznej i praktycznej kursu prawa jazdy kategorii C, zajęć praktycznych w ruchu
drogowym części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć praktycznych w ruchu drogowym
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniającymi wymagania określone w pkt 17.1.1) OPZ
dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ;
h) będzie dysponował co najmniej trzema wykładowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia
zajęć z części podstawowej i części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zajęć z części
specjalistycznej kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz spełniającymi wymagania określone w
pkt 17.1.2) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ;
i) będzie dysponował co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia w
formie wykładów i zajęć praktycznych nauki udzielenia pierwszej pomocy oraz spełniającymi wymagania
określone w pkt 17.1.3) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ;
j) będzie dysponował dwoma instruktorami techniki jazdy posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia
zajęć praktycznych z jazd w warunkach specjalnych części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
oraz spełniającymi wymagania określone w pkt 17.1.4) OPZ dla części I – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Dla części II zamówienia: informacje zostały zamieszczone w Sekcji VI.3) – informacje dodatkowe.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Ul. Ciołka 10a, pok. 221 sala konferencyjna II piętro, 01-402 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 58/2016 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia
28.11.2016. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia dokona Komisja Przetargowa.

7/9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Cd. z sekcji III.1.3) :Dla części II zamówienia:
9.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części II
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) zorganizował/organizuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie główne usługi szkoleniowe dla co
najmniej 10 osób każda, z zakresu prawa jazdy kategorii: C (część teoretyczna i praktyczna),
b) będzie dysponował co najmniej czterema salami wykładowymi spełniającymi wymagania określone w pkt
17.1. OPZ dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ
c) będzie dysponował co najmniej dwoma placami manewrowymi spełniającymi wymagania określone w pkt
17.3.1) OPZ dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ
d) będzie dysponował co najmniej jednym miejscem do realizacji jazd w warunkach specjalnych spełniającymi
wymagania określone w pkt 17.3.2) OPZ dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ
e) będzie dysponował co najmniej pięcioma autobusami spełniającymi wymagania określone w pkt 17.4.1) OPZ
dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ,
f) będzie dysponował co najmniej dwoma autobusami przegubowymi z automatyczną skrzynią biegów
spełniającymi wymagania określone w pkt 17.4.2) OPZ dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ;
g) będzie dysponował co najmniej dwoma autobusami spełniającymi wymagania określone w pkt 17.4.3) OPZ:
dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ;
h) będzie dysponował co najmniej czterema wykładowcami o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) posiadającymi aktualne uprawnienia
do prowadzenia zajęć teoretycznych z kursu prawa jazdy kategorii D oraz zajęć teoretycznych z kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej OPZ dla części II – Załącznik nr
2 do SIWZ;
i) będzie dysponował co najmniej pięcioma instruktorami nauki jazdy posiadającymi aktualne uprawnienia do
prowadzenia zajęć praktycznych z kursu prawa jazdy kategorii D oraz z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla części II – Załącznik nr 2 do SIWZ;
j) będzie dysponował co najmniej dwoma osobami do prowadzenia w formie wykładów i zajęć praktycznych z
nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w art. 26 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5.1.2011 o kierujących
pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627, z późn. zm.)
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k) będzie dysponował dwoma instruktorami techniki jazdy posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia
zajęć praktycznych z jazd w warunkach specjalnych, o których mowa w art. 117 ustawy z dnia 5.1.2011 o
kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627, z późn. zm.)
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych od wykonawcy, w tym potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.1.Składając ofertę wykomnawca zobowiązany jest złożyć: Dla części I/II: a) Wypełniony i podpisany
Formularz oferty dla części I/II zawierający w szczególności cenę ofertową wg załącznika nr 5 lub załącznika
nr 6 do SIWZ. W razie składania oferty na obie części zamówienia wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia i podpisania obu formularzy ofertowych, tj. wg załącznika nr 5 i nr 6 do SIWZ; b) Dowód
wniesienia wadium;c) Pełnomocnictwo (W przypadku podpisywania oferty, poświadczania za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów, składania wyjaśnień, uzupełniania ofert i dokonywania innych czynności
wynikających z prowadzonego postępowania przez osoby niewymienione w dokumencie rejestrowym lub
w ewidencji lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.10.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest także złożyć aktualne na dzień
składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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