
Morawica, dnia 9 grudnia 2021 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy zaprasza do złożenia oferty 

na: 

 

Świadczenie w 2022r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Mora-

wica 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 

Miasto i Gmina Morawica /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 

ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica 

Te1.41 3014041 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 

Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1129.) na podstawie art. 4 pkt 

8. 

 

 

2.1. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania  

i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podawane w ofercie, oświadczeniach  

i dokumentach złożonych w postepowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne 

oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego - załącznik nr l do ogłoszenia). Przetwarzanie 

danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

2.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 T. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 kwietnia 2016, str. 

1), dalej "RODO", informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, inspektorem danych 

osobowych jest Pan Robert Pytlik pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

5) posiada Pani/Pan: 

 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, 

 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych 

  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO **, 



 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

 Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO 

6) nie przysługuje Pani/Panu: 

 - w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o których mowa wart. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-

stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania. 

 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-

chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizyczne lub prawnej, lub z uwagi na ważne względu interesu publicznego Unii Europej-

skiej lub państw członkowskich. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdom-

nych z terenu Miasta i Gminy Morawica. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 5 części. 

 

 

 

Część 1 - schronisko 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodo-

bowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych wa-

runków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc 

w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samo-

dzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych 

osób. 

 

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdom-

nych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896). 

  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdom-

nych wynosić będzie do 5 osób. 

  

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 

osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyj-

muje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne 

wobec Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 60 %. 



Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczo-

nych przez schronisko. 

 

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skie-

rowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy  

w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Morawicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres 

i okres świadczenia usługi. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu  

o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone 

kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki. 

  

Miejsce świadczenia usług: województwo świętokrzyskie. 

 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 

  

Część 2 - schronisko z usługami opiekuńczymi 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób 

bezdomnych tj. dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 

wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, 

zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Zamówienie obejmuje świadcze-

nie tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na 

wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samo-

dzielności życiowej. 

 

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opie-

kuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się 

schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, 

schronisk dla osób bezdonmych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896). 

  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdom-

nych wynosić będzie do 2 osób. 

 

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 

osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyj-

muje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne 

wobec Zamawiającego. 

  

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. Za-

mawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych 

przez schronisko. 

 

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skie-

rowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy  

w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Morawicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres 

i okres świadczenia usługi. 



 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu  

o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone 

kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki. 

  

Miejsce świadczenia usług: województwo świętokrzyskie. 

  

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stano-

wiący załącznik do niniejszego zapytania. 

 

 

Część 3 - noclegownie 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclego-

wego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących 

ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje 

osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być 

zgodne z załącznikiem nr l do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni 

(Dz. U. poz. 896) Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noc-

legowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób. 

 

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 

osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. 

 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczo-

nych przez noclegownię. 

 

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skie-

rowania do noclegowni wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Morawicy. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy. 

 

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. 

  

Miejsce świadczenia usług: województwo świętokrzyskie. 

  

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Część 4 - ogrzewalnie 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiaiacego 

interwencvjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym  

w co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwa-

lifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia 

musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896). 

  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku 

osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób. 

 

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 

osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. 

 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50%. 

 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczo-

nych przez ogrzewalnię. 

 

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skie-

rowania do noclegowni wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Morawicy. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy. 

 

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane 

przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. 

 

Miejsce świadczenia usług: województwo świętokrzyskie. 

 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 

 

Część 5 - schronisko dla matek z dziećmi 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodo-

bowego schronienia w schronisku dla matki z dzieckiem wraz z zapewnieniem niezbędnych wa-

runków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc 

w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samo-

dzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych 

osób. 

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdom-

nych wynosić będzie do 2 osób. 

  

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie 

trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości 



osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyj-

muje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne 

wobec Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %. 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczo-

nych przez schronisko. 

 

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skie-

rowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy  

w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Morawicy. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres 

i okres świadczenia usługi. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu  

o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone 

kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki. 

  

Miejsce świadczenia usług: województwo świętokrzyskie. 

 

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób 

świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdom-

nych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896). 

 

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. 

 

 

4. Termin wykonania usługi: 

Usługa ciągła - od  l stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. , przy czym: 

Schronisko - cały rok 

Schronisko z usługami opiekuńczymi - cały rok 

Noclegownia - cały rok 

Ogrzewalnia od dnia l stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022r. oraz od  l października 2022r. do 31 

grudnia 2022r. 

Schronisko dla kobiet z dziećmi - cały rok 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczy części od 1 do 5 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej 

z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia 

prowadzonego przez wojewodę świętokrzyskiego, 

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, 

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie za-

mówienia oraz 



5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896). 

  

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki - 

oświadczenie zawarte jest w treści oferty. 

  

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania 

ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: 

oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - oświadczenie zawarte 

jest w treści oferty. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny - dot. części od 1 do 5: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia 

tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szego zapytania. 

 

8. Kryteria oceny oferty - dot. części od 1 do 5: 

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryte-

rium oceny ofert: 

 

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną - dot. części od  l do 5. 

 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których 

mowa w pkt. 9. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica. Ofertę można skła-

dać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreta-

riat@gopsmorawica.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. "TREŚĆ OFERTY" będącym 

załącznikiem nr l do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. do godziny 14:00 

- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości "Zapytanie ofertowe - usługi schronienia - część 

nr...." (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą). 

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 grudnia 2022r., oferent-oferenci, którzy złożą najkorzystniejsze 

oferty zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może 

żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofer-

cie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

 



Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. 

 

10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 

- Magdalena Zagdańska - pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Morawicy 

TEL. 41 3014041 w. 607 

  

  

 

 

11. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) załącznik nr 1 - oferta 

b) załącznik nr 2 - umowa-schronisko 

c) załącznik nr 3 - umowa-schronisko z usługami 

d) załącznik nr 4 - umowa-noclegownia 

e) załącznik nr 5 - umowa-ogrzewalnia 

f) załącznik nr 5 - umowa-schronisko dla matek z dziećmi 

g) załącznik nr 7 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 

  


