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Analiza potrzeb Zamawiającego 
Co „nowego” niesie 
nowa ustawa PZP? 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Zamówienia publiczne vs. „zwykły” proces zakupowy 
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On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa.  
To jest Miś na skalę naszych możliwości. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPZj1p_smCA 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Jak wydatkuje się środki publiczne? 

 Wydatki muszą być ponoszone w sposób celowy i oszczędny. 

 Należy uzyskiwać najlepsze efekty z danych nakładów. 

 Należy zapewnić optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

 Wydatki należy ponosić w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

 W sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną 

charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 

realizację. 

 W sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów 

społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest 

możliwy do uzyskania w danym zamówienia, w stosunku do poniesionych nakładów.  
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Analiza potrzeb Zamawiającego 

Progi zastosowania poszczególnych przepisów                          
(od 1 stycznia 2020 r.) 
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30.000 EUR = 128.079 PLN  

214.000 EUR = 913.630,20 PLN 
5.350.000 EUR =  22.840.755 PLN 

stosujemy zasady wynikające 
z ustawy o finansach publicznych 

stosujemy całą ustawę PZP 

stosujemy „łagodniejszy” reżim 
zamówień 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Progi zastosowania poszczególnych przepisów                          
(od 1 stycznia 2020 r.) 
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30.000 EUR = 128.079 PLN  

214.000 EUR = 913.630,20 PLN 
5.350.000 EUR =  22.840.755 PLN 

ok. 16% 

ok. 61% 

ok. 23% 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Progi zastosowania poszczególnych przepisów                          
(od 1 stycznia 2022 r.) 
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130.000 PLN  

214.000 EUR = 913.630,20 PLN 
5.350.000 EUR =  22.840.755 PLN 

stosujemy zasady wynikające 
z ustawy o finansach publicznych 

stosujemy całą ustawę PZP 

stosujemy „łagodniejszy” reżim 
zamówień 

50.000 PLN  

art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, 
art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 

ust. 1–3 oraz art. 272 PZP 

art. 2 nowej ustawy PZP 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Co analizuje Zamawiający przed wszczęciem postępowania? 
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art. 83 nowej ustawy PZP 

Możliwość 
zaspokojenia 

potrzeby zasobami 
własnymi 

Alternatywne środki 
zaspokojenia 

potrzeb 

Możliwe warianty 
realizacji zmówienia 

Orientacyjna 
wartość zamówienia 

dla wariantów 

Możliwość podziału 
zamówienia na 

części 

Przewidywany tryb 
udzielania 

zamówienia 

Aspekty 
środowiskowe, 

społeczne, 
innowacyjne 

Ryzyka 

powyżej 
progów UE – 
obowiązek 

 
 

poniżej 
progów UE - 
możliwość 

 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Czy analiza ma mieć określoną formę? 

9 

Przepisy ustawy nie określają formy, w jakiej powinna zostać sporządzona analiza. 

Wskazują one jedynie pewne stałe elementy, które należy rozważyć przy 

sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań. Ponadto analiza potrzeb i wymagań nie 

musi być sporządzana w postaci oddzielnego dokumentu, przygotowywanego 

wyłącznie w związku z dyspozycją przedmiotowego przepisu.  

art. 83 nowej ustawy PZP 



Analiza potrzeb Zamawiającego 

Czy analiza jest jawna? 
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Postulujemy, aby analiza potrzeb zamawiającego była publikowana w Internecie (…) 

oraz aby istniała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie (w drodze komunikacji 

elektronicznej). Jest istotne, aby (…) istniała możliwość zapoznania się z analiza potrzeb 

zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Umożliwi to zainteresowanym wypowiedzenie się i wskazanie ew. możliwości 

optymalizacji opisu przedmiotu zamówień jeszcze przed wszczęciem postępowania. 

Będzie to sprzyjać konkurencyjności postępowań i zmniejszeniem liczby odwołań od 

potencjalnie dyskryminacyjnych warunków zamówienia. 

Uwaga nieuwzględniona - analiza do czasu zakończenia postępowania powinna 

być narzędziem wewnętrznym zamawiającego 

art. 83 nowej ustawy PZP 



Wstępne konsultacje rynkowe 
Co „nowego” niesie 
nowa ustawa PZP? 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (też) zapytać rynek? 
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Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje jeszcze więcej. 
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC 

https://www.thingiverse.com/thing:1663098
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (też) zapytać rynek? – #zaleta 1 
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Pomocniczy etap postępowania o udzielenie zamówienia, 
poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, który może być zastosowany przez 
zamawiającego zawsze wtedy, gdy potrzebuje on doradztwa 

lub uzyskania specjalistycznych informacji odnośnie 
najlepszych możliwych rozwiązaniach w danej dziedzinie 

art. 84 nowej ustawy PZP / art. 31 obecnej ustawy PZP 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (też) zapytać rynek? – #zaleta 2 
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Czynności podjęte w toku dialogu technicznego nie uprawniają 
do skorzystania ze środków ochrony prawnej 

art. 84 nowej ustawy PZP / art. 31 obecnej ustawy PZP 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (też) zapytać rynek? – #zaleta 3 
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Zarówno decyzja o przeprowadzeniu samego dialogu 
technicznego jak i decyzja o wykorzystaniu informacji 

pozyskanych w wyniku dialogu i wszczęcia na tej podstawie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pozostaje 

zawsze uprawnieniem zamawiającego.  

art. 84 nowej ustawy PZP / art. 31 obecnej ustawy PZP 



Wstępne konsultacje rynkowe 

O czym trzeba pamiętać? 
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Wzór regulaminu prowadzenia 
dialogu technicznego oraz wzór 

ogłoszenia o dialogu technicznym 
dostępny na stronie UZP. 

Konieczność zamieszczenia informacji 
o zamiarze przeprowadzenia 
konsultacji na swojej stronie 

internetowej. 

W ogłoszeniu o zamówieniu musi się 
znaleźć: (i) informacja o 

przeprowadzonym dialogu, (ii) 
podmiotach uczestniczących, (iii) o 
wpływie dialogu na dokumentację 

postępowania. 

art. 31a-31d obecnej ustawy PZP / art. 84-85 nowej ustawy PZP 

Konieczność podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapobieżenia 

ewentualnym naruszeniom uczciwej 
konkurencji. 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 1 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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MIT NR 1 

Do 28 lipca 2016 r. dialog techniczny był w pełni 

bezpiecznym sposobem komunikacji pomiędzy 

wykonawcami a Zamawiającym. Teraz już tak 

nie jest...  



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 1 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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art. 24 ust. 2 pkt 1 PZP sprzed 
nowelizacji z 2016 r. 

wyraźne wyłączenie dla dialogu 
technicznego 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 1 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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art. 24 ust. 2 pkt 1 PZP sprzed 
nowelizacji z 2016 r. 

wyraźne wyłączenie dla 
dialogu technicznego 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 2 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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MIT NR 2 

Wykonawca w formularzu JEDZ dot. 
wcześniejszego zaangażowania dot. 

przygotowania postępowania powinien 
wskazywać, że brał udział w dialogu technicznym.  

 
Jeżeli nie wskaże tej informacji to Zamawiający 
będzie musiał wykluczyć takiego wykonawcę z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 
PZP. 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 2 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 3 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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MIT NR 3 

Przedstawiciele Zamawiającego powinni unikać 

wszelkich nieformalnych kontaktów innych niż 

(jednak) sformalizowane wstępne konsultacje 

rynkowe (tzw. rozwiązania alternatywne). 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Mit nr 3 dotyczący konsultowania się z wykonawcami 
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Nie istnieje formalny zakaz tego typu 

spotkań, niemniej CBA rekomenduje 

ścisłe przestrzeganie zasady pisemności 

+ wszelkie tego typu spotkania należy 

odpowiednio udokumentować, 

w szczególności przez sporządzenie 

notatki służbowej. 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dialog techniczny – statystyki na podstawie BZP 

24 

W 2018 r. postępowania poprzedzone dialogiem technicznym stanowiły zaledwie 0,18 % 

ogółu postępowań poniżej progów unijnych. 
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Wstępne konsultacje rynkowe 

Dialog techniczny – statystyki na podstawie BZP 
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Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (czasem) zapytać rynek? 

26 

Historia 2 przetargów na zakup ładowarek typu plug-in do autobusów 
elektrycznych 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w jednym z miast w województwie 

śląskim („PKM”) 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w jednym z miast w 

województwie małopolskim („MPK”) 

Bez dialogu technicznego. 
Dialog techniczny z udziałem 

8 uczestników.  

Zamawiający samodzielnie oszacował 
wartość zamówienia. 

Zamawiający na podstawie informacji 
uzyskanych w toku dialogu 

technicznego oszacował wartość 
zamówienia 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (czasem) zapytać rynek? 

27 

Historia 2 przetargów na zakup ładowarek typu plug-in do autobusów 
elektrycznych 

Budżet Zamawiającego był 
przeszacowany – ponad 200% ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Budżet Zamawiającego nie był 
przeszacowany.  

Konieczność prowadzenia postępowania 
na podstawie PZP (zamówienie 

sektorowe). 

Zamówienie poniżej progu sektorowego 
(poza PZP). 

Dwie rundy odwołań do Krajowej Izby 
Odwoławczej (a termin realizacji umowy 

ustalony kalendarzowo) 

Brak odwołań wykonawców do Krajowej 
Izby Odwoławczej. 



Wstępne konsultacje rynkowe 

Dlaczego warto (czasem) zapytać rynek? 

28 

Historia 2 przetargów na zakup ładowarek typu plug-in do autobusów 
elektrycznych 

Trudności na początkowym etapie 
realizacji 

Sprawne rozpoczęcie realizacji 
zamówienia. 

Czas trwania: 9 miesięcy przy 
dodatkowych kosztach. 

Czas trwania: ok. 3 miesięcy na przetarg 
+ ok. 5 miesięcy na dialog techniczny = 8 
miesięcy pracy zakończonej zawarciem 

umowy 



Dobre praktyki w zakresie zamówień 
środowiskowych i proinnowacyjnych 

Gdzie jesteśmy? 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie jesteśmy dzisiaj? 

30 

W 2018 r. 322 zamawiających 
(344 w 2017 r.) udzieliło zamówień 

uwzględniających aspekty 
środowiskowe lub innowacyjne 

33.049 zamawiających ogółem 

0,97% 
 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie jesteśmy dzisiaj? 

31 

W 2018 r. łączna wartość zamówień 
uwzględniających aspekty środowiskowe 

lub innowacyjne wyniosła 
9.826.823.769,60 PLN netto 

Wzrost w porównaniu z 2017 r.                
o 6.589.748.353,93 PLN netto 

4,86% wartości zamówień 
udzielonych w Polsce 

 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie była Europa w 2009 (GPP)? 

32 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf 

ok. 75% 

ok. 30% 

ok. 27% wartości udzielonych zamówień 

ok. 43% 

ok. 42% 

ok. 52% 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Najczęściej stosowane instrumenty prawne w Polsce 
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Oznakowanie ekologiczne (art. 30a PZP) 

Koszty cyklu życia produktu (art. 91 ust. 3b PZP) 

Kryteria oceny ofert (art. 91 ust. 2 PZP) 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Oznakowanie ekologiczne 

34 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Koszty cyklu życia 

35 

Koszty 
nabycia 

Koszty 
użytkowania 

Koszty 
użytkowania 

Koszty cyklu 
życia 

budynku       
w 20-letnim 

okresie 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Koszty cyklu życia 
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Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Kryteria oceny ofert 

37 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Kryteria oceny ofert 
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Za przeznaczenie do realizacji danego Zadania pojazdów bezpylnych o dopuszczalnej 

masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony: 

 zasilanych gazem ziemnym lub biogazem, skroplonym gazem, etanolem, wodorem lub 

hybrydowy, spełniających normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą albo elektrycznych – L1 x 5 

punktów x Wk; 

 innych niż wskazane powyżej, spełniających normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą - L2 x 2 

punkty x Wk; 

 spełniających normę emisji spalin EURO 5 – L3 x 1 punkt x Wk. 

max 20 punktów za całość, ale punkty naliczane jeżeli wykonawca uzyska min. 10 pkt 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie szukać dobrych wzorców w Europie? 

39 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie szukać dobrych wzorców w Europie? 

40 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie szukać dobrych wzorców w Europie? 

41 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie szukać dobrych wzorców w Europie? 

42 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pubs_en.htm 



Zielone i proinnowacyjne zamówienia – dobre praktyki 

Gdzie szukać dobrych wzorców w Polsce? 

43 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/dobre-praktyki-w-zakresie-zielonych-zamowien-publicznych 



Zielona szkoła podstawowa                  
w Pembroke (Malta) 

Budownictwo 



Zielona szkoła podstawowa w Pembroke (Malta)  

Tło projektu 

45 

Budowa szkoły rozpoczęła się w marcu 2008 roku, a zakończyła we wrześniu 2009 
roku.  

Pierwszy samowystarczalny energetycznie budynek szkoły na Malcie. 

Koszt inwestycji został wyceniony na 4,6 mln euro. 

Jednostka administracyjna licząca mniej niż 4.000 mieszkańców. 



Zielona szkoła podstawowa w Pembroke (Malta)  

Zastosowane wymagania 
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Skuteczna ochrona fauny i flory na terenie budynku i jego otoczeniu w trakcie 
rozbiórki istniejących budynków. 

Produkcja własnej energii z odnawialnych źródeł energii. 

Inteligentny system oświetlenia wykorzystujący naturalne światło. 

Dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert za zapewnienie materiałów 
budowlanych spełniających określone kryteria (np. gwarantujące niskie straty ciepła). 



Zielona szkoła podstawowa w Pembroke (Malta)  

Skutki 

47 



Zielona szkoła podstawowa w Pembroke (Malta)  

Skutki 
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Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej (nadwyżka wytworzonej energii została 
sprzedana z powrotem do kraju). 

W ciągu 10 miesięcy zostało wyprodukowanych 35000 kWh z instalacji 
fotowoltaicznych (PV) i turbin wiatrowych. 

Zastosowane materiały budowlane były bezpieczne i nieszkodliwe oraz zgodne 
z międzynarodowymi limitami bezpieczeństwa 



Rada Hrabstwa Gloucestershire           
(Wielka Brytania) 

Dostawa artykułów 
biurowych 



Artykuły biurowe w hrabstwie Gloucestershire  

Tło projektu 
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Dostawa materiałów biurowych, papieru biurowego, 
środków czystości, drobnych urządzeń biurowych  

Każda z tych kategorii produktów miała osobny 
harmonogram kosztów. 

Jednostka administracyjna (2 hrabstwa) licząca mniej 
niż 1.100.000 mieszkańców. 



Artykuły biurowe w hrabstwie Gloucestershire  

Zastosowane wymagania 
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Cały papier biurowy, karton 
i tektury powinny być wytwarzane   

odpowiednio w 100% i 70% 
z materiałów pochodzących 

z recyklingu. 

Baterie nie mogą zawierać rtęci 
i kadmu. 

Taśmy klejące nie mogą zawierać 
PCW. 

Drobne urządzenia biurowe 
z oznakowaniem „Energy Star”. 

Ołówki nie mogą zawierać farby/lakieru. 

Urządzenia powinny automatycznie 
przechodzić w tryb uśpienia po 

określonym czasie braku aktywności.  



Artykuły biurowe w hrabstwie Gloucestershire  

Skutki 

52 

Baterie słoneczne nie wykorzystują szkodliwych 
pierwiastków kadmu i rtęci. 

Wymagania dotyczące zawartości makulatury 
w przypadku produktów papierowych pomagają 

zmniejszyć wylesianie i minimalizują marnotrawstwo 
w procesie produkcji. 

Oszczędności na poziomie 34.000 EUR. 

Proces wybielania papieru odbywa się bez udziału 
chloru, mającego wysoce szkodliwy wpływ na ludzi 

i środowisko 



Gmina Župa Dubrovačka (Chorwacja) Oświetlenie uliczne 



Oświetlenie uliczne - Župa Dubrovačka (Chorwacja)  

Tło projektu 

54 

Jednostka administracyjna licząca mniej niż 7.000 
mieszkańców. 

Konieczność poprawy jakości oświetlenia ulicznego 
poprzez zainstalowanie stałego systemu 

oświetleniowego, który podniesie poziom 
bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa ruchu 

i przepływu ruchu w godzinach nocnych. 

Szacowana wartość w dniu rozpoczęcia przetargu 
(2014): 180.000 EUR. 



Oświetlenie uliczne - Župa Dubrovačka (Chorwacja)  

Zastosowane wymagania 

55 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena, jednakże OPZ zawierał bardzo 
rozbudowane wymagania co do przedmiotu zamówienia i konieczności spełnienia 

określonych wymagań środowiskowych. 

Przykładowe wymagania techniczne: 

Wskaźnik renderowania barw > 75 

Tempertura barw 3000- 4000 Kelvina 

Wydajność oświetlenia >50 Watt 

Żywotność baterii > 20000 h 



Oświetlenie uliczne - Župa Dubrovačka (Chorwacja)  

Skutki 
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Znaczące obniżenie zużycia energii 
elektrycznej (210,000 kWh zamiast 330,000 

kWh rocznie) 

Obniżenie ilości emitowanego dwutlenku 
węgla o ok. 36% w okresie 25 lat.  

Realne koszty utrzymania systemu ma 
poziomie co najmniej o 13.800 EUR rocznie. 

Brak problemów ze spełnieniem kryteriów 
przez oferentów – zapowiadane dalsze 

zaostrzanie wymagań. 



Ostrowiec Świętokrzyski 
Gospodarka 
odpadami 



Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Tło projektu 
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Jednostka administracyjna licząca ok. 70.000 
mieszkańców. 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Kryteria oceny ofert:  
cena (60%) 

potencjał techniczny (20%) 
prowadzenie edukacji ekologicznej (12%) 

kryterium społeczne (8%) 



Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Przykład zastosowanego kryterium oceny ofert 
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Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Przykład zastosowanego kryterium oceny ofert 
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Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Przykład zastosowanego kryterium oceny ofert 
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Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Przykład zastosowanego kryterium oceny ofert 
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Gospodarka odpadami w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Skutki 
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Zmniejszona emisja spalin. 

Lepsza segregacja opadów – większe 
wykorzystanie odpadów segregowanych. 

Zwiększenie świadomości u obywateli. 



Elektryczny rower metropolitalny       
IV generacji w Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii  

Transport publiczny 



Elektroniczny rower metropolitalny IV generacji w GZM 

Tło projektu 
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Przygotowanie koncepcji na wdrożenie projektu roweru 
metropolitalnego IV generacji na terenie GZM.  

Intencja co do wyboru wykonawcy posiadającego „najświeższe 
doświadczenia” w bardzo „innowacyjnej branży”. 

Kryteria oceny ofert:  
cena (50%) 

Doświadczenie członków zespołu (21%) 
Uszczegółowienie Koncepcji (19%) 

Termin realizacji (10%) 

Zastosowano dialog techniczny. 



Elektroniczny rower metropolitalny IV generacji w GZM 

Innowacyjny charakter projektu 
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Koncepcja stanowiąca istotny element rozwoju 
komunikacji publicznej wraz ze zrównoważoną 

mobilnością miejską 

Możliwość powiązania wdrażanych rozwiązań 
z dokumentami o charakterze strategicznym 
(możliwość rozszerzenia Śląskiej Karty Usług 

Publicznych) 

Drugi taki projekt w Polsce. 



Elektroniczny rower metropolitalny IV generacji w GZM 

Przykładowe kryterium oceny ofert 
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Elektroniczny rower metropolitalny IV generacji w GZM 

Przykładowe kryterium oceny ofert 
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Elektroniczny rower metropolitalny IV generacji w GZM 

Co po otwarciu ofert? 
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Złożone 3 oferty zawierające przykłady zastosowanych rozwiązań. 

Wszystkie oferty odrzucone (brak wyjaśnień co do RNC, nieprawdziwe 
informacje, brak dokumentów podmiotowych) – unieważnienie 

postępowania. 

Wszystkie oferty w budżecie Zamawiającego. Doświadczeni wykonawcy. 



 
Pytania... 



Dziękuję za uwagę 

Michał Wojciechowski 

Senior Associate 

T: +48 660 440 383 
E: Michal.Wojciechowski@dzp.pl 
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