Dąbrowice, dn. 02.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: ZP.02.2017
CPV:

45311000-0

Roboty w zakresie
elektrycznej

okablowania

oraz

instalacji

Zamawiający:
Jan Tokarski prowadzący działalność gospodarczą jako
Firma „Bracia Tokarscy” – Jan Tokarski
Dąbrowice ul. Wiejska 12
46-053 Chrząstowice
Tel./fax. +48 77/ 421 92 80
e-mail: poczta@braciatokarscy.com

www.braciatokarscy.com
Pełnomocnik
Zamawiającego
w
procedury
wyboru
Wykonawcy
22.04.2016r.):

zakresie
przeprowadzenia
(pełnomocnictwo
z
dnia
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Ul. Strzelecka 25/3
47-320 Gogolin
Tel. 507 154 547
e-mail: iwojcik@poczta.onet.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu prac elektrycznych na działkach
o nr nr; 174/5 oraz 174/6 obręb Kosorowice, ul. Parkowa 3, 46-050 Przywory,
Gmina Tarnów Opolski,
w ramach projektu: „Wdrożenie w Firmie „Bracia
Tokarscy” innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji brykietów z
węgla drzewnego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.
W ramach zamówienia należy wykonać:
- linię kablową zasilającą N/N, oraz wewnętrzne kablowe linie zasilające
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-rozdzielnicę RG i GWPP P.Poż. oraz wszystkie pozostałe rozdzielnice
przewidziane dokumentacją,
- wnęki rozdzielnic i montaż prefabrykatów,
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalację oświetlenia,
- instalację elektryczną wszystkich zamontowanych w obiekcie wentylatorów
dachowych,
- instalację gniazd ogólnych oraz Data,
- instalację połączeń wyrównawczych,
- instalację odgromową,
- pomiary i badania powykonawcze.
Zakres robót określony dla przedmiotu zamówienia, określonego etapem
I nie obejmuje:
- instalacji elektrycznej baterii silosów i związanych z nimi urządzeń i elementów
transportu technologicznego zlokalizowanych na zewnątrz przy ścianach hali
produkcyjnej,
-instalacji
elektrycznych
zasilających
bezpośrednio
przewidziane
do
zainstalowania maszyny i urządzenia linii produkującej brykiety z węgla
drzewnego wewnątrz zakładu,
- instalacji sygnalizacji ppoż. oraz monitoringu dozorowego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych
przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej (w zakresie wskazanym w
przedmiarach robót).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się określenia wskazujące na
określony wyrób lub źródło lub znaki towarowe, patenty, rodzaje lub specyficzne
pochodzenie, nie było to powodowane ograniczeniem konkurencji, a jedynie
miało na celu doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza, by wykonawca w
swojej ofercie zastosował rozwiązania i materiały równoważne, pod warunkiem
spełnienia
przynajmniej
tego
samego
poziomu
technologicznego
i wydajnościowego lub zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie
niższych niż wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Dowód na to, że zastosowane rozwiązania i materiały są równoważnymi ciąży na
wykonawcy, co w dowolny sposób winien udokumentować w swojej ofercie.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełnienia
II.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót instalacji
elektrycznych:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie instalacji elektrycznych, o wartości robót w kwocie brutto nie
mniejszej niż 200 000 PLN,a jeśli wykazuje posiadanie doświadczenia o
wartości podanej w walucie obcej – do oceny oferty będzie ta wartość
przeliczona wg. kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej:
http://www.infor.pl/kalkulatory/waluty.html na dzień opublikowania
zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien do oferty
załączyć jakikolwiek dowód (np. referencje) poświadczający należyte
wykonanie robót, o której mowa w pkt. 1.
Jeśli załączony dokument, pochodzący od inwestora, na rzecz którego
wykonawca wykonał robotę nie będzie potwierdzał wszystkich
wymaganych danych (poza potwierdzeniem należytego wykonania)
wykonawca ponadto własnym oświadczeniem winien potwierdzić te dane
a w szczególności dotyczące wartości wykonanych robót.
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie
dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów
uprawniających
do kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
bez ograniczeń lub odpowiadające im zagraniczne uprawnienia uznane w
zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien załączyć
do oferty poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię
uprawnień budowlanych.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o żądane dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, na
zasadzie spełnia/nie spełnia oraz oświadczenia wykonawcy, na
Formularzu ofertowym, potwierdzającego spełnianie warunku, o którym
mowa w pkt. 3.
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II.3 W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawcy mogą złożyć ofertę
wspólną, wyznaczając spośród siebie lidera konsorcjum do podpisania w
ich imieniu oferty lub także zawarcia umowy lub też zatrudnić
podwykonawcę do realizacji dowolnego etapu robót, za działania którego
będą ponosić pełną odpowiedzialność.
Jeśli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu zatrudni podwykonawcę do realizacji dowolnego etapu
zamówienia, wówczas podwykonawca musi spełniać warunki jak
określone dla wykonawcy, co należy udokumentować w ofercie.
III. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe przypisane do
poszczególnych
kryteriów oceny ofert
oraz
opis sposobu
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert o następującej wadze:
1. Cena brutto – 90%
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
Cena najniższa spośród ofert
Cena oferty badanej

x 100 x 90%

Kryterium to będzie oceniane na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej
na formularzu ofertowym.
2. Czas na usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym – 10%
Punktacja zostanie wyliczona w następujący sposób:
Czas ten będzie liczony od dnia następnego po dniu zgłoszenia usterki. Za
zaoferowanie czasu usunięcia usterki w okresie gwarancji punktacja będzie
przyznana w następujący sposób:
- do 1-2 dni roboczych
– oferta otrzyma 10 pkt.
- > 2 dni roboczych a ≤ 5 dni roboczych – oferta otrzyma 5 pkt.
- > 5 dni roboczych i więcej
– oferta otrzyma 0 pkt.
Kryterium to będzie oceniane na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej
na formularzu ofertowym.
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
wyliczonych jako suma punktów za kryterium nr 1 i 2.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie rozstrzygał między kilkoma ofertami
najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym, dokona wyboru oferty
korzystniejszej z uwagi na oddziaływanie na środowisko i klimat, tj. w
oparciu o zaoferowaną technologię wykonywania wykopów przeznaczonych
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do układania linii kablowych. Preferowany będzie system dokładnej
segregacji wierzchniej warstwy nakładu (humusu) w stosunku do warstw
niższych (piaski). Podczas zasypywania wykopów należy odtworzyć
pierwotny układ warstwowy, tj. na powierzchni warstwa humusu, poniżej
piaski. Ponadto uwzględniając fakt, że na terenie inwestycji funkcjonuje
prowizoryczne zasilanie placu budowy, preferowany będzie wykonawca,
który w maksymalnym zakresie wykona planowane prace korzystając z
elektronarzędzi, minimalizując wykorzystanie sprzętu napędzanego silnikami
spalinowymi.
IV. Termin i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej w postaci
podpisanych przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy dokumentów i
zeskanowanych w formacie pdf, na adres: poczta@braciatokarscy.com w
terminie do dnia 17 sierpnia 2017r. do godz. 13:00
Ofertę można też złożyć w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z
napisem:
„ Zapytanie ofertowe, Nr sprawy: ZP.02.2017”
pod adresem:
Jan Tokarski
Firma „Bracia Tokarscy”
Dąbrowice ul. Wiejska 12
46-053 Chrząstowice
osobiście, drogą pocztową lub kurierem.
W przypadku, gdy oferta zostanie przesłana elektronicznie lub zostanie
dostarczona pod w/w adres po upływie terminu do składania ofert, zostanie
odrzucona i zwrócona wykonawcy.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1. kosztorys ofertowy – wypełniony przedmiar robót (uzupełniony o ceny
poszczególnych pozycjach przedmiarowych),
2. formularz ofertowy, wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
3. kopię uprawnień budowlanych dot. osoby, o której mowa w pkt. II ppkt.
2 zapytania ofertowego,
4. dowody (np. referencje) poświadczające należyte wykonanie robót i
ewentualne oświadczenie własne wykonawcy, o którym mowa w pkt. II
ppkt. 1 zapytania ofertowego,
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg. załącznika nr 5 do
zapytania ofertowego,
6. ewentualne dokumenty dot. podwykonawcy (w przypadku, o którym
mowa w pkt II ppkt.3).
V. Termin wykonania zamówienia
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Zamówienie winno być wykonane w terminie do 45 dni kalendarzowych, licząc od
dnia zawarcia umowy.
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia wykonawcy i odrzucenia
oferty
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest podmiotem
związanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- 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.
Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie
potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy z
treści oferty wynikać będzie, że kierownik robót posiada doświadczenie krótsze
niż jeden rok, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do uzupełnienia swojej oferty.
W przypadku złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej wymaganych
dokumentów, o których mowa w pkt. IV, ppkt. 1 i 2 niniejszego zapytania
ofertowego, Zamawiający odrzuci taką ofertę bez wzywania wykonawcy do jej
uzupełnienia w tym zakresie.
Zamawiający odrzuci również ofertę, jeśli oferowany przedmiot zamówienia nie
będzie odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia, określonemu w zapytaniu
ofertowym i załączonej do niego dokumentacji projektowej.
Zamawiający może żądać wyjaśnień od wykonawcy dotyczących złożonej oferty.
VII.

Sposób obliczenia ceny oferty

Wykonawca winien obliczyć cenę oferty w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
w oparciu o załączone do niniejszego zapytania ofertowego przedmiary robót z
uwzględnieniem dokumentacji projektowej (jedynie w zakresie określonym
przedmiarami robót) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych,
dostępnych
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
www.braciatokarscy.com i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.
W przypadku ewentualnymi rozbieżnościami pomiędzy załączonymi do zapytania
ofertowego przedmiarami robót a dokumentacją projektową, cenę ofertową
należy wyliczyć w oparciu o przedmiary robót.
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Ponadto w cenie ofertowej (w pozycjach przedmiarowych) winny być zawarte
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca celem realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. koszty robót towarzyszących: wszelkie roboty przygotowawcze,
porządkowe, koszty utrzymania zaplecza robót, koszty organizacji ruchu, koszty
związane z odbiorami wykonanych robót, pomiary i badania powykonawcze oraz
inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia bez których
wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym również podatek
VAT.
Tak wyliczoną cenę należy podać na Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na Formularzu ofertowym, czy zachodzi
taka okoliczność.
Zamawiający poprawi w ofercie błędy rachunkowe i oczywiste omyłki pisarskie
zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do wyrażenia zgody na
wprowadzenie powyższych poprawek. W przypadku, gdy Wykonawca w
wyznaczonym terminie nie odniesie się do poprawek w ofercie lub, gdy nie wyrazi
na nie zgody, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
VIII. Określenie warunków zmian zawartej umowy
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w przypadku,
gdy:
1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
terminową realizację umowy, tj. obfite opady deszczu, trwające w sposób ciągły
przez okres co najmniej 3 dni - zgłoszonych przez Wykonawcę i potwierdzonych
przez Zamawiającego) lub też podmokły grunt po ulewnych deszczach, nie
pozwalający na prowadzenie robót budowlanych - dopuszcza się wydłużenie
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
2. w przypadku, gdy Zamawiający, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą
(IP), dokona zmiany terminu realizacji Projektu, o którym mowa w § 1,
wówczas umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w zakresie terminu realizacji
przedmiotu umowy/etapu prac, dostosowując ten termin do nowego terminu
uzgodnionego z IP;
3. w przypadku zmiany podwykonawcy, wskazanego w formularzu ofertowym,
jeśli wykonawca posiłkował się nim celem wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jeśli nowy podwykonawca wykaże, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu na poziomie nie niższym niż podwykonawca wskazany
ofercie;
4. gdy materiały budowlane lub urządzenia przewidziane do wbudowania zgodnie
z dokumentacją projektową są niedostępne na rynku (okresowo bądź na stałe,
np. z powodu zaprzestania produkcji), wówczas Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym i inspektorem nadzoru oraz projektantem rodzaj i typ nowego
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materiału budowlanego lub urządzenia o parametrach nie niższych niż
określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót;
5.w dokumentacji projektowej zostanie stwierdzony błąd wymagający
skorygowania technologii wykonania robót lub dot. wbudowanych materiałów
lub urządzeń, wówczas Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i inspektorem
nadzoru oraz projektantem sposób dokonania korekty;
6. nastąpi zmiana przepisów prawa lub norm wymagająca zastosowania innej
technologii wykonania robót budowlanych lub wbudowania innych materiałów
lub urządzeń niż przewiduje to dokumentacja projektowa, wówczas Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym i inspektorem nadzoru oraz projektantem sposób
realizacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem lub wg. aktualnie
obowiązujących norm.
Ponadto możliwa będzie zmiana umowy w przypadku realizacji robót
dodatkowych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile staną się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie
następujące warunki:
1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
Zmiana nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione
łącznie następujące warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy
wykonawca, w sytuacji kiedy:
1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia (opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym),
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców.
Możliwa będzie również zmiana umowy nie prowadząca do zmiany charakteru
umowy jeśli łączna wartość zmian będzie mniejsza od 15% wartości zamówienia,
określonej pierwotnie w umowie.
IX. Zamówienia uzupełniające
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
X. Postanowienia końcowe
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie
wyjaśnień
lub
udzielenie
szczegółowych
informacji
związanych
z
przedmiotowym postępowaniem. Prośbę należy kierować na adres e-mail:
iwojcik@poczta.onet.pl
2. Telefon kontaktowy w sprawie przedmiotowego postępowania: Irena Wójcikpełnomocnik Zamawiającego, tel. 507 154 547.
3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać zmian lub
wyjaśnień do treści zapytania ofertowego lub załączników do zapytania
ofertowego, które zamieści na stronie internetowej www.braciatokarscy.com i
odpowiednio w Bazie Konkurencyjności. W tym przypadku Zamawiający
przedłuży termin składania ofert celem umożliwienia wykonawcom
wprowadzenia zmian do oferty, jeśli wydłużenie terminu będzie wiązało się z
koniecznością wprowadzenia zmian w przygotowywanych ofertach.
4. Dokonane zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 będą wiążące dla
Wykonawców.
5. Zamawiający,
w
uzasadnionych
przypadkach
zastrzega
możliwość
przedłużenia terminu składania ofert.
6. W związku z powyższym Zamawiający zaleca wykonawcom obserwowanie
wskazanej w pkt. 3 strony internetowej celem posiadania bieżącej informacji
o prowadzonym postępowaniu.
7. Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim i będzie rozliczał się z
wykonawcą w PLN.
8. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, to winien do
oferty załączyć ich własne tłumaczenie na język polski.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie
zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania lub
też wszystkie oferty zostaną odrzucone.
10. Wykonawca pozostanie związany ofertą na okres 30 dni, licząc od dnia
wyznaczonego na składanie ofert.
11. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą zawrze umowę wg wzoru,
stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy
wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający dokona
wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o pozostałe oferty.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Nie
przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
–
-

Przedmiary robót – załącznik nr 1,
Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
Dokumentacja projektowa – zał. nr 3,
STWiOR – zał. nr 4,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 5,
wzór umowy – zał. nr 6.

9

Podpisał:
/-/ Jan Tokarski
Właściciel firmy „Bracia Tokarscy”
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