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Warszawa, 2020-10-08

WRZ.270.69.2020
2020-24660

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: 1.
Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
Przedmiot zamówienia:2.
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesu analizy przy rozbudowie systemu rozliczania1)
rezydentów (SIR).
szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.2)

Istotne elementy oferty:3.
warunki płatności: zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy;1)
termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania2)
maksymalnego wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, która z tych
okoliczności nastąpi wcześniej.
inne wymagania Zamawiającego: termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu3)
składania ofert.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;4.
Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.5.
Opis sposobu obliczania ceny.6.
Wykonawca w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego podaa)
cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe zgodnie z tabelą
w formularzu oferty, wraz z należnym podatkiem VAT,
stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,b)
wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażonac)
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacjąd)
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz
uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również
ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem7.
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w przypadku innych kryteriów niż cena:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Oferty winny być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.9.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.10.
Ofertę należy złożyć:
w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl1)
lub



 2 Z 10

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706

na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP2)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-10-14 do godziny 9:00;
Wykonawca zobowiązany jest:3)
przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem,a)
zawierającym min 4 znaki,
przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 2 godzin po terminie składaniab)
ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 504 806 851 tj.
w godzinach: 9:00-11:00.

W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany nr4)
tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie
z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.11.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:12.
wypełniony i podpisany formularz Oferta stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania;a)
CV zaoferowanych specjalistów potwierdzające spełnienie wymagań obligatoryjnychb)
wskazanych w OPZ dla każdej z ról.

Zamawiający odrzuci ofertę która nie będzie zawierała dokumentów wskazanych w pkt 12 a) i b)13.
niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, nie będą14.
uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów w zakresie
podmiotowym.
Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed terminem15.
składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Postępowanie może być z ważnych powodów unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym16.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które17.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści18.
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem
ust. 19.
Zamawiający może poprawić w ofercie:19.
oczywiste omyłki pisarskie,a)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanychb)
poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia,c)
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.

O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie zapytania ofertowego drogą telefoniczną.20.
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Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie21.
winny być składane na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
piętro I, pokój nr 127.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą22.
elektroniczną winny być kierowane na adres: wzp@csioz.gov.pl (dodatkowo na adres
kancelaria@csioz.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.
Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego że jego oferta została wybrana jako oferta23.
najkorzystniejsza, jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
było wymagane, oraz do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w tej
informacji.
W przypadku niedokonania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako24.
najkorzystniejsza, wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, oraz
nie zawarcia umowy w terminie wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający może unieważnić czynność wyboru najkorzystniej oferty i wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Postępowanie25.
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e- Zdrowia
wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2018 z 14 lutego 2018 r. oraz 39/2018 z 19 listopada 2018 r.
Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz przepisami obowiązującej
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny.
Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa26.
przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia
publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Centrum e-Zdrowia informuje, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum e- Zdrowia1)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, REGON: 001377706,
NIP: 5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, tel. 22 507 09 27, email:
biuro@csioz.gov.pl
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony2)
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Centrum e-Zdrowia,
00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A; e-mail: iod@csioz.gov.pl, tel. 22 597 09 94
Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,3)
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu
własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww.

mailto:wzp@csioz.gov.pl
mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
mailto:biuro@csioz.gov.pl
mailto:iod@csioz.gov.pl


postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Centrum e- Zdrowia. Przetwarzanie
tych danych jest niezbędne, aby Centrum e- Zdrowia mogło prawidłowo wypełniać nałożone
na nie obowiązki.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Centrum e- Zdrowia.4)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:5)
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,a)
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.b)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,6)
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,7)
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani8)
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.9)
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego10)
lub organizacji międzynarodowej.
CSIOZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej11)
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zatwierdził:
(-) Łukasz Chrostek

(podpis kierownika WRZ)
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Załączniki:
Formularz Oferta,1)
Opis Przedmiotu Zamówienia,2)
Wzór umowy3)
Wzór formularza CV4)
Starszy Analityka)
Analitykb)
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTA
Znajduje się w odrębnym pliku



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie procesu analizy przy rozbudowie systemu rozliczania rezydentów
(SIR)

Wykonawca zapewni specjalistów dla poszczególnych ról o doświadczeniu i kwalifikacjach1.

określonych w tabeli poniżej:

Nazwa
pełnionej roli

Kwalifikacje Minimalna liczba
udostępnionych

osób

Starszy
Analityk

1. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych
oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych
z wykorzystaniem UML;
2. biegła znajomość narzędzia Enterprise Architect;
3. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli
spełniania wymagań;
4. doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami
pomiędzy wymaganiami i zmianami wymagań w projektach
IT;
5. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie: zbierania, specyfikacji i dokumentowania
wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych;
6. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie projektowania i modelowania systemów, w tym:
opracowywanie diagramów klas, przypadków użycia;
7. znajomość budowy architektury korporacyjnej zgodnie z
TOGAF9 oraz z wykorzystaniem notacji ArchiMate;
8. doświadczenie w pracy w zespołach SCRUM;
9. co najmniej 4-letnie doświadczenie w 2 projektach z
obszaru eZdrowia gdzie wartość prac nad
oprogramowaniem, w każdym z projektów w ostatnich 2
latach przekraczała 1 mln PLN

1

Analityk 1. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie modelowania i inżynierii procesów biznesowych
oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych
z wykorzystaniem UML;
2. biegła znajomość narzędzia Enterprise Architect;
3. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zarządzania wymaganiami i ich zmianami, kontroli

1

 6 Z 10

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706



spełniania wymagań;
4. doświadczenie w zakresie zarządzania zależnościami
pomiędzy wymaganiami i zmianami wymagań w projektach
IT;
5. Posiada certyfikat ISTQB
6. doświadczenie w pracy w zespołach SCRUM;
7. co najmniej 4-letnie doświadczenie w 2 projektach
z obszaru e-Zdrowia gdzie wartość prac nad
oprogramowaniem, w każdym z projektów w ostatnich 2
latach przekraczała 1 mln PLN
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Wykonawca będzie realizował usługę wsparcia na podstawie Zleceń udzielanych w ramach Umowy2.
w łącznym wymiarze 672 Roboczogodzin.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony przez 2 miesiące3.
lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od
tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
Zadania wsparcia Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach udzielanych Zleceń będą4.
realizowane w następującym zakresie:
Specyfikacji algorytmów obliczeniowych SIR 1.0 opracowana w oparciu o istniejącą
funkcjonalność Systemu SIR 1.0

Specyfikacji formalnej algorytmów obliczeniowych dla SIR 2.0

Modeli wyliczenia algorytmów obliczeniowych dla SIR 2.0 w Excel w zakresie obliczania kosztów
rezydentury

Modeli wyliczenia algorytmów obliczeniowych dla SIR 2.0 w Excel w zakresie obliczania kosztów
obsługi rezydentur w ramach PWDL
Wymagania w zakresie sposobu wykonywania Zlecenia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca5.
realizował powierzone zadania z uwzględnieniem zasad zwinnych metodyk wytwórczych.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, Zamawiający6.
dopuszcza jednak możliwość pracy zdalnej za jego uprzednią zgodą.
Wymagania w zakresie tworzenia i aktualizacji dokumentacji:7.
poszczególne dokumenty i modele są tworzone w dostarczonych szablonach graficznych lub1)
innych wskazanych przez Zamawiającego;

a) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z
danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

b) spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych sprzeczności pomiędzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz fragmentach tego
samego dokumentu,

c) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym aktualnie
istniejącej dokumentacji,

e) zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości;
2) cała dokumentacja powinna być opracowywana w języku polskim;
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cała dokumentacja powinna być dostarczana w edytowalnej postaci elektronicznej, w formacie3)
przetwarzanym, w zależności od Zlecenia, przez MS Word, Excel (od wersji 2007) lub Enterprise
Architect firmy Sparks Systems (od wersji 10); Zakres dokumentacji będzie szczegółowo
uzgadniany w ramach Zleceń.
Zamawiający wymaga, aby do wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia4)
dokumentacji, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), Wykonawca przeniósł
na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe, oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem
do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia specjaliści będą każdorazowo realizować zadania8.
określone przez Zamawiającego, związane z ich kwalifikacjami;
Zamawiający wymaga, aby każda z osób wymienionych w pkt 1 posiadała znajomość języka9.
polskiego, umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza osoby bez znajomości języka polskiego w przypadku, gdy Wykonawca na
własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w
kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na
bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego;
Zamawiający ma prawo do żądania zmiany przez Wykonawcę określonych specjalistów,10.
w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż nie spełniają oni kryteriów opisanych w niniejszym
dokumencie lub nie przestrzegają wewnętrznych procedur Zamawiającego na etapie realizacji
Zlecenia;
Wykonawca ma prawo wymienić specjalistę na innego o tej samej specjalizacji, nie mniejszych11.
kwalifikacjach i doświadczeniu wyłącznie, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod
warunkiem zachowania ciągłości świadczenia usług;
W przypadku zaistnienia konieczności wymiany przez Wykonawcę specjalisty lub specjalistów,12.
Wykonawca zapewni, by specjalista dotychczas wykonujący usługi przekazał w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia akceptacji zaproponowanego nowego specjalisty
wszystkie swoje obowiązki i realizowane zadania specjaliście, który go zastąpi. Czas niezbędny dla
przekazania obowiązków między specjalistami jest wliczany tylko do czasu pracy nowego specjalisty
i podlega rozliczeniu z Zamawiającym. Za ten czas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg
stawek przewidzianych za czas pracy nowego specjalisty. Obowiązki będą uznane przez
Zamawiającego za przekazane, jeśli nowy specjalista rozpocznie należyte i terminowe zadania
zastępowanego specjalisty.
Wymagania w zakresie formuły realizacyjnej.13.
w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi1)
standardami w dziedzinie realizacji projektów i utrzymania projektów, wymaga się od
Wykonawcy, aby zadania w ramach przedmiotu zamówienia były realizowane zgodnie
z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w tym zgodnie z metodyką pracy
Zamawiającego;
w celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych prac, wytwarzanych produktów lub2)
świadczonych usług w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wymaga się, aby
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Wykonawca realizował wszystkie zlecone mu zadania zgodnie z wewnętrznymi procedurami i
systemem jakości Zamawiającego;
wymagania w zakresie kontroli:3)

a)  wszystkie zagadnienia projektowe związane z realizacją zadań w ramach przedmiotu
zamówienia będą podlegać kontroli Zamawiającego,

b) zadania realizowane w ramach niniejszego zamówienia, szczególnie w zakresie wprowadzania
zmian, mogą podlegać przeglądom i zatwierdzeniu zgodnie z procedurami opracowanymi na
etapie realizacji lub przed realizacją,

c) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, mogą być dokonywane przeglądy z udziałem Wykonawcy w celu kontroli
skuteczności, jakości oraz efektywności wykonywanych prac w zakresie spełnienia
postawionych wymagań będących przedmiotem zamówienia,

d) dla każdego zadania lub etapu określonego przez Zamawiającego,
e) Wykonawca będzie dokumentował, na bieżąco, czas, jaki poświęcono na wykonanie zadania /
etapu w narzędziu wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż:

a) rozliczanie czasu pracy podlega akceptacji Zamawiającego,
b)  rozliczenia czasu pracy stanowią podstawę do dokonania płatności za zrealizowane i odebrane
przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru Zlecenie.

Termin: Wsparcie przez okres 2 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, która z tych okoliczności
nastąpi wcześniej.
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Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
Znajduje się w odrębnym pliku

Załącznik nr 4  do Zapytania ofertowego

Formularze CV
Znajdują się w odrębnym pliku
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