Cieszyn, 17 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2018

W związku z realizacją przez PPUH Zrembud w Cieszynie Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie
automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych,
odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach w ramach
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr
POIR.01.01.01-00-0373/17-00)
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy

1. Informacje ogólne
1.1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Do niniejszego Zapytania Ofertowego
nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” z 19 lipca 2017 roku ze względu na udzielone dofinansowanie z budżetu UE.
1.2. Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, postępowanie realizowane jest w sposób
zapewniający przejrzystość, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
1.3. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT).
1.4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
1.6. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych.
1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze
podwykonawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego,
wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni,
dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach w ramach Działania 1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr
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POIR.01.01.01-00-0373/17-00). System wykorzystywał będzie przede wszystkim
dedykowane rozwiązania z zakresu technologii wykorzystywanych na potrzeby samojezdnych
wózków transportowych, pojazdów autonomicznych oraz zautomatyzowanych systemów
regałowych.
2.2. Zlecone przez Zamawiającego prace są podzielone na 2 zakresy merytoryczne w ramach 4
etapów prac badawczo rozwojowych.
2.2.1. Zakres techniczny (zadania konstrukcyjno-mechaniczne) obejmujący 4 etapy prac
W ramach zakresu technicznego wykonawca dysponował będzie niezbędnymi narzędziami,
sprzętem badawczym oraz oprogramowaniem, a także kadrą techniczną składającą się z
zespołu badawczego obejmującego co najmniej 2 osoby o uznanym dorobku – doświadczeniu
w zakresie opisanym poniżej, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora nauk
technicznych, w ramach którego wskaże:
Kierownika badań B+R (całego projektu) odpowiedzialnego za koordynację procesów
zakupowych części dostępnych na rynku; kierowanie pracami rozwojowi oraz testami
prototypu. opracowanie dokumentacji projektowej i administracja warstwą finansowoorganizacyjną.
Konstruktora – projektanta odpowiedzialnego za: analizy teoretyczne i symulacyjne
komponentów składowych nowego rodzaju automatycznego regału szufladowego;
konstrukcję, nadzór nad realizacją stanowiska testowego do weryfikacji eksperymentalnej
komponentów składowych regału, przeprowadzenie badań doświadczalnych; konstrukcję
części mechanicznej regału szufladowego; opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
wybranego rozwiązania; przeprowadzenie testów prototypu; opracowanie dokumentacji
zmian w projekcie.
2.2.2. Zakres logistyczny (zadania symulacyjno-projektowe) obejmujący 2 etapy prac
W ramach zakresu logistycznego wykonawca dysponował będzie niezbędnymi narzędziami,
sprzętem badawczym oraz oprogramowaniem, a także kadrą techniczną składającą się z
zespołu badawczego obejmującego co najmniej 2 osoby o uznanym dorobku – doświadczeniu
w zakresie opisanym poniżej, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora nauk
technicznych, w ramach którego wskaże:
Kierownika prac zakresu logistycznego, który będzie odpowiedzialny za kontakty robocze
z kierownikiem B+R (całego Projektu); przeprowadzenie spotkań, organizację pracy zespołu
badawczo- rozwojowego, prowadzenie bieżącej kontroli nad postępem prac oraz ich
weryfikację, kierowanie pracami rozwojowymi, nadzór nad realizacją modelu symulacyjnego
regału szufladowego wykonanego w środowisku DES, opracowanie dokumentacji
projektowej.
Architekta systemów i procesów logistycznych, odpowiedzialnego za realizację,
weryfikację i walidację modelu symulacyjnego regału szufladowego oraz systemu regałowego
a w tym: realizację modelu symulacyjnego regału szufladowego wykonanego w środowisku
DES: budowę kinematyki oraz powiązań w strukturze modelu, mechanizmu załadunku i
rozładunku regału za pomocą wózka widłowego; symulacji komunikacji pomiędzy wózkiem,
regałem a system zarządzającym; realizację kompleksowego modelu systemu regałów z
wykorzystaniem layoutu.
2

2.3. Specyfikacja prac, kamieni milowych oraz szacowanej pracochłonności dla obu zakresów
merytorycznych została przedstawiona w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w umowie zawartej z wykonawcą.
2.4. Wykonawca może złożyć ofertę, której przedmiotem będzie jeden z zakresów lub oba zakresy
łącznie. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadań wymienionych w oby zakresach z
należytą starannością mając na względzie cel projektu i zamierzone efekty. W ramach
poszczególnych etapów projektu przez podwykonawcę wykonane zostaną zadania, które
służąc celowi projektu ale nie ograniczają się do zadań wymienionych w punkcie 1.2 oraz
załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ale są ograniczone celem i jego granicami.
2.5. Całkowity czas realizacji zadań dla obu zakresów merytorycznych obejmuje okres od 1
kwietnia 2018 - 31 grudnia 2019 przy czym:
• czas wykonania zadań z zakresu technicznego szacowany jest łącznie na 4 etapy, tj. około
21 miesięcy od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2019;
• czas wykonania zadań z zakresu logistycznego szacowany jest łącznie na 2 etapy, tj. około
16 miesięcy od 1 września 2018 do 31 grudnia 2019.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (tj. wydłużenia
bądź skrócenia czasu realizacji prac B+R).
2.6. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73200000-4 Usługi doradcze w
zakresie badań i rozwoju
2.7. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.

3. Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego. Przede wszystkim
będą to 3 następujące lokalizacje:
1. ul. Mała Łąka 10; 43-400 Cieszyn (główna siedziba Zamawiającego)
2. ul. Bukowa 3; Wodzisław Śląski
3. laboratorium wynajęte na potrzeby realizacji projektu w miejscowości siedziby
wykonawcy
Z racji charakteru zleconych prac i potrzeby bieżących, bezpośrednich konsultacji w ramach
zespołu badawczego, Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia pracy zdalnie drogą
elektroniczną. (poza wskazanymi lokalizacjami).
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4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot
zamówienia samodzielnie i osobiście lub powierzą realizację przedmiotu zamówienia swojemu
pracownikowi, wskazując konkretną osobę, która osobiście będzie wykonywać pracę.
4.2. Wykonawca musi być uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem
PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała
co najmniej ocenę B.
4.3. O udzielenie zamówienia z zakresu technicznego (zadania konstrukcyjno-mechaniczne) mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w
postępowaniu:
4.3.1. udział w co najmniej 3 projektach badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania
maszyn, urządzeń technologicznych, procesów technologicznych lub automatyzacji, w
tym co najmniej jednym z zakresu projektowania samojezdnych wózków transportowych,
pojazdów autonomicznych, urządzeń dźwigowych, urządzeń windowych lub
zautomatyzowanych systemów regałowych;
4.3.2. posiada kadrę, osoby zdolne do wykonania zamówienia co najmniej w ilości o
kwalifikacjach zgodnych z określonymi w pkt. 2.2.1.
4.4. O udzielenie zamówienia z zakresu logistycznego (zadania symulacyjno-projektowe) mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu
– posiadają następujące kompetencje:
4.4.1. umiejętność modelowania symulacyjnego systemów logistycznych z wykorzystaniem
technologii FlexSim lub równoważnej
4.4.2. doświadczenie w realizacji projektów symulacyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie
logistyki magazynów, logistyki produkcji, transportu wewnętrznego lub pokrewne
4.4.3. posiada kadrę, osoby zdolne do wykonania zamówienia co najmniej w ilości o
kwalifikacjach zgodnych z określonymi w pkt. 2.2.2.
4.5. Powyższe wymogi weryfikowane będą na podstawie informacji o zrealizowanych przez
Wykonawcę projektach/rekomendowanej do realizacji projektu osobach na podstawie
oświadczeń Wykonawców ze wskazaniem dat wykonania projektów, imiennie osób zdolnych
do wykonania zamówienia wraz podaniem ich kwalifikacji, wykształcenia oraz doświadczenia.
W tym celu należy wypełnić i złożyć wraz z ofertą formularze doświadczenia i osób. Brak
złożenia wypełnionych prawidłowo formularzy skutkuje odrzuceniem oferty.
4.6. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu
ofertowym.
4.7. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w
niniejszym zaproszeniu.
4.8. Wykonawcy akceptują bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, określone w nim warunki
realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane. Kryterium
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weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu
ofertowym
4.9. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w
postępowaniu (tj. nie załączy stosownych załączników i oświadczeń) bądź nie spełni
warunków udziału w postępowaniu bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu.
4.10.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie
przysługują mu środki ochrony prawnej.
4.11. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty
i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
5.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się, wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Przygotowanie oferty
6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że może złożyć ofertę na jedno
zadanie lub ofertę na oba zadania. Nie jest możliwe złożenie dwóch ofert w zakresie których
będzie wykonanie tego samego zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
6.2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania.
6.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia.
6.5. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/ osobę uprawnioną do reprezentowania
oferenta.
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6.6. Termin związania ofertą: 60 dni kalendarzowych.
6.7. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów).
6.8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej
zeskanowanych, podpisanych dokumentów.

7. Ocena ofert
7.1. Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny:
7.1.1. ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w
zaproszeniu przedstawionych powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we
wskazanym w zapytaniu terminie. Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność
oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
Oferta zostanie odrzucona jeśli:
•

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

•

nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy;

•

została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków uprawniających do
udziału w postępowaniu lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego
wykluczeniu zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego;

•

nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. IV
zapytania ofertowego bądź oświadczenia i dokumenty zostały przygotowane w
sposób niezgodny z zapisami zapytania ofertowego;

•

zawiera rażąco niską cenę.

7.1.2. ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną
oferty spełniające wymogi formalne.
7.1.2.1.
W ramach drugiego etapu oceny oferty zostaną ocenione według kryterium
ceny dla każdego zadania oddzielnie: Cena – 100%
7.1.2.2.
Wszystkie wyliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.
7.1.2.3.
•

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny;

• sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
7.2. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie
niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o
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udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
7.3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej
ceny, w szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez
Zamawiającego na realizację zamówienia. Wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie
zamówienia zostanie podana w dniu otwarcia ofert, po ich otwarciu.

8. Miejsce oraz termin składania ofert
8.1. Oferty należy składać:
8.1.1. na piśmie, doręczone na adres siedziby Zamawiającego, tj.: PPUH Zrembud w Cieszynie
Spółka z o.o., ul. Mała Łąka 10; 43-400 Cieszyn. Na kopercie należy umieścić dopisek
„Oferta - Dotyczy projektu regału szufladkowego”, lub
8.1.2. drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres:
pawelgorecki@zrembud.com.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta Dotyczy projektu regału szufladkowego”.
8.2. Termin złożenia oferty: 26 marca 2018 roku. do godz. 16:00 (Decyduje data i godzina
wpływu do Zamawiającego.)
8.3. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
8.4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
8.4.1. Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanów podpisanych
dokumentów.
8.4.2. Zaleca się, by każdy załącznik wielostronicowy zapisany był w jednym pliku.
8.4.3. Każdy załączony plik powinien być opisany inną nazwą własną, zgodnie ze schematem:
„Nazwa Wykonawcy_nazwa pliku”. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści
wiadomości informacji o liczbie i nazwach przesyłanych plików.
8.4.4. W przypadku problemów technicznych związanych z brakiem możliwości przesłania
pliku przez Wykonawcę lub z jego otwarciem lub wydrukiem e-maila przez
Zamawiającego, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń wskazanych w pkt.
8.4, konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i
oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
8.5. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem należy uwzględnić, iż biuro
Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku
problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami, konsekwencje obciążają
Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał
roszczeń względem Zamawiającego.
8.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7

9. Informacje dodatkowe
9.1. Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przedmiotowego zapytania ofertowego
zostanie zrealizowana w okresie 24 miesięcy.
9.2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania
ofertowego.
9.4. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od dnia
opublikowania zapytania ofertowego.
9.5. Zamawiający odpowie na pytania najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert i
przekaże je mailowo Wykonawcy, który zadał pytanie.
9.6. Jeśli pytania wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający nie ma
obowiązku odpowiadania na nie.
9.7. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym,
Panem Pawłem Góreckim, nr tel.: 609 794 656 ; e-mail: pawelgorecki@zrembud.com.pl.
9.8. Umowa (o współpracy w ramach podwykonawstwa) będzie zawierała cenę uzgodnioną z
Wykonawcą, w tym wynikającą z oferty z uwzględnieniem ewentualnych negocjacji, zakres
zadań zbieżny ze wskazanym w niniejszym zapytaniu. Umowa będzie mogła być rozwiązana
przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wykonywania
umowy przez Wykonawcę lub braku jej wykonywania przez czas uzasadniający nie
ukończenie zadań w terminie. Ponadto umowa może zostać rozwiązana oświadczeniem
Zamawiającego w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu. Z tytułu rozwiązania
umowy w trybie opisanym powyżej Wykonawcy nie przysługuje rozliczenie o wykonanych
prac z wyłączeniem prac odebranych i ukończonych etapów. Zasady płatności zbieżne będą z
harmonogramem rzeczowo finansowym opracowanym przez Strony po zawarciu umowy,
uwzględniającym finansowanie projektu, jego etapowanie i czas trwania. Płatności będą
potwierdzane w protokołach odbiorczych przez PPHU Zrembud Sp. z o.o.
9.9. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub jego unieważnienia w
całości lub części bez podania przyczyny.
9.11. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania.
9.12. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się komunikowanie z
Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, przy czym dla udokumentowania zawarcia
umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma
pisemna.
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10. Załączniki
10.1.

Specyfikacja zadań w ramach planowanych prac badawczo-rozwojowych

10.2.

Formularz Oferty;

10.3.

Wykaz osób;

10.4.

Doświadczenie – informacja o projektach.
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