
 

 

                                             

Głucholazy, 18.05.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10.1.1/2018 

na świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego 

 

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020,  

Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020” 

      

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH 

(zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  

w ramach Projektu pt. „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób 

starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację  

i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ  w Głuchołazach” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 

RPO WO 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 

 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania 

przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579). 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH 

ul. Parkowa 9  

48-340 Głuchołazy 

 

2. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem 

na adres Zamawiającego według wzoru przestawionego poniżej: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W GŁUCHOŁAZACH 

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy 

OFERTA 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10.1.1/2018 

 

Projekt: „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych  

z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację  

i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ  w Głuchołazach” . 



 

 

 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz załącznik nr 3 stanowiący Oświadczenie 

o spełnieniu warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. 

  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

4) W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści oferty. 

5) Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania. 

7) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

8) Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2018 roku do godziny 09:00 na 

adres:  ul. Parkowa 9 , 48-340 Głuchołazy 

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00-14:00 Pan Tomasz Rudnicki 

 
Nr telefonu oraz adres mail do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

nr tel. +48 774391743 e-mail: zol-gl@wp.pl 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego: 

związanego z realizacją projektu „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla 

osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację  

i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego SPZOZ  w Głuchołazach”; usługi doradztwa będą obejmować:  

1. Monitorowanie założeń finansowych projektu, zgodność z harmonogramem płatności  

i przepływów finansowych z okresem realizacji projektu,  

2. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego projektu,  

3. Rozliczania, gromadzenia i opisywania dokumentów finansowych w ramach realizacji 

projektu,  

4. Konsultacji w zakresie procedur obowiązujących wnioskodawcę związanych  

z obsługą projektu,  

5. Organizacji współpracy i doradztwa w sprawach urzędowych w celu uzyskania 

niezbędnych opinii, oceny prawidłowości wykonanych działań,  



 

 

6. Przygotowanie zmian do projektu zgodnie z aktualnym postępem prac i ewentualnymi 

zaleceniami instytucji rozliczającej projekt,  

7. Raportowanie i sprawozdawczość wymagane przez IZ,  

8. Monitoring kwalifikowalności ponoszonych wydatków projektu.  

 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Wyżej wskazane usługi będą realizowane w terminie 05.2018 r. – 12.2019 r.  

3) Usługa rozliczana będzie w 18 miesięcznych cyklach, na koniec każdego miesiąca. 

 

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KODY CPV PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

72.22.00.00 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

66.17.10.00 - (3) Doradztwo finansowe 

79.11.10.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego  

 

6. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia realizowane będzie w siedzibie 

Wykonawcy. 
 

 

7. KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem prawa do wykonywania 

określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z zgodnie 

ze wzorem załącznika nr 3 do zapytania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana 

metodą spełnia/nie spełnia. 

 

1. Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę doradczą, 

potwierdzoną stosownymi dowodami, dla projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego współfinansowanego z EFRR, o wartości projektu 

minimum 1 230 000 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na 

podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 oraz dowodów czy została wykonana lub jest 

wykonywana należycie, według formuły spełnia / nie spełnia.  

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,  

iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 

 

2.  Potencjał techniczny 



 

 

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem odpowiedniego sprzętu 

komputerowego z dostępem do internetu oraz sprzętu biurowego (fax, ksero, drukarka). 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,  

iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 

 

3. Potencjał do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował Zespołem specjalistów składającym się, z co najmniej 3 osób: 

 -specjalista ds. ekonomiczno-finansowych. Osoba wchodząca w skład zespołu i posiadająca 

wykształcenie wyższe ekonomiczne, musi posiadać doświadczenie polegające na 

przygotowaniu studium wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych (w zakresie analizy 

wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem 

przepływów pieniężnych, analizy ekonomicznej, analizy wrażliwości oraz analizy ryzyk), dla 

co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego 2014-2020, na usługę 

dotyczących wdrażania projektu o wartości co najmniej 1 230 000 zł.  

-specjalista ds. zapytań i zamówień. Osoba wchodząca w skład zespołu i posiadająca 

wykształcenie wyższe, musi posiadać doświadczenie określone poniżej, polegające na: -

przygotowaniu dokumentacji postępowań, w tym, co najmniej: -warunków udziału  

w postępowaniu, -projektu umowy, -kryteriów oceny wykonawcy, oraz udziale 

w ww. postępowaniach, jako doradca na rzecz zamawiającego, na wybór wykonawcy, dla co 

najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego 2014-2020, na usługę 

dotyczących wdrażania projektu o wartości co najmniej 1 230 000 zł.   

-specjalista ds. rozliczeń. Osoba posiadająca wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie  

w rozliczaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

EFRR w Perspektywie 2014-2020, w tym co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Opolskiego 2014-2020, na usługę dotyczącą rozliczania projektu o wartości co 

najmniej 1 230 000 zł. Wszystkie osoby wymienione w ofercie muszą brać udział w realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie 

treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze 

wzorem załącznika nr 3 i Wykazu osób według formuły spełnia nie spełnia.  

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,  

iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 3. Ocena spełnienia 

warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia 



 

 

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,  

iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 
 

 
 

8. WYMAGANIA, WIELKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG  

(TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA): 

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą do 31.12.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wydłużenia terminu trwania umowy. 

 

 

9. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1) Zał. Nr 1 – formularz oferty  

2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań. 

3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu z wykazem 

osób. 

 

10. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi 

według wagi punktowej: 

 

a) Cena brutto usługi w PLN - 70 pkt 

b)  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa poniżej zaangażowanych do realizacji zamówienia   - 20 pkt 

 Punkty  w tym  kryterium  będą przyznawane  Wykonawcom  będącymi zakładami  pracy 

chronionej  lub Wykonawcom, których  działalność,  lub działalność  ich  wyodrębnionych 

organizacyjnie  jednostek,  które będą  realizowały  zamówienie,  obejmuje społeczną  

i zawodową  integrację osób  będących  członkami grup  społecznie  marginalizowanych,  

w szczególności którąś z wymienionych poniżej:  

a)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. poz. 

721, z późn. zm.);  

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); 

c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557,  

z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 



 

 

d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960); 

e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930);  

f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 

680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 

783); 

g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 

h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji,  

w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  

i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz 573 oraz z 2016 r. poz. 749) 

 

c) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

zaangażowanych do realizacji zamówienia – 10 pkt 

 

 

Kryteria wyboru:   

a) Cena brutto usługi w PLN - maksymalnie 70 pkt 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

Cp= Cmin/ Ca x 70 pkt,   

gdzie: 

Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena brutto” 

Cmin - najmniejsza cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 

oferentów, 

Ca - cena brutto jednej godziny usługi z oferty „a”. 

 

b) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,  

o których mowa w pkt. 10 b) – maksymalnie 20 pkt, 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

Gp= G/ Gmax x 20 pkt,   



 

 

gdzie: 

Gp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „procentowy wskaźnik zatrudnienia 

osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 9 b)”, 

Gmax - największy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w pkt. 9 b) ze wszystkich ofert 

zaproponowanych przez wszystkich oferentów, 

Ga – procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w pkt. 9 b) z oferty „a”. 

 

c) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

zaangażowanych do realizacji zamówienia – maksymalnie 10 pkt, 

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

Gp= G/ Gmax x 10 pkt,   

gdzie: 

Gp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „procentowy wskaźnik zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia”, 

Gmax - największy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy  

o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia ze wszystkich ofert zaproponowanych 

przez wszystkich oferentów, 

Ga – procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

zaangażowanych do realizacji zamówienia z oferty „a”. 

 

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium 

(cena brutto usługi  + procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w pkt. 10 b)  + procentowy wskaźnik zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia. 

W ofercie (zał. Nr 1 – formularz oferty) należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.  

W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną. 

 

 

 

UWAGA!!! 

A. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana 

w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

 



 

 

11. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej 

z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

2)  Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, 

a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu: 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

- zmiany istotnych regulacji prawnych; 

- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego 

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy 

i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

 

 

12. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego 

oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. 

4) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać 

przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem 

o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co 

najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez 

Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli Oferent nie złoży 

w wyznaczonym terminie  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6) Termin związania ofertą: min. 30 dni od terminu złożenia oferty. 

7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione 

przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



 

 

8) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw 

Zamawiającemu. 

9) Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian 

w postępowaniu. 

10) Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem 

przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.). 

11) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub 

uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych 

do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz 

organizacyjnych Zamawiającego.  

12) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach). 

 


