ZARZĄDZENIE Nr 77/2021
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 25 marca 2021

r.

i

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
art. 3 ust. 3 ustawy
przez organizacje pozarządowe inne podmioty, o których mowa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania
i

w

uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży.

art.

r.

art.

7 ust.
30 ust.1, ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Na podstawie
pkt. 19 oraz
i 2
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 221 ust.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
4
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020
ust.
pkt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32,
poz. 1175) art.
1
1
i
5
11
13
4
1-5
art.
ust.
ust.
2, art.
ust.
pkt. 2, art.
pkt.
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
i
o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz $ 17 ust. 23
Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
o których mowa w
i o wolontariacie na 2021 rok przyjętego Uchwałą Nr XXIX/261/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
dnia
XXX/271/2020
26
2020
roku
Nr
listopada
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16
z
oraz Uchwałą
roku
2020
grudnia
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zarządza się, co
1

1

r.

1

art.

następuje:
$1. Zatwierdza się opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 70/2021
Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 18 marca 2021 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku
i przyznaje się dotacje podmiotom i w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
$2.

Zlecenie realizacji zadania określonego w

$

1

i

przekazanie dotacji nastąpi na podstawie

umowy.
Naczelnikowi
$3.
Wydziału
Współpracy
Wykonanie
zarządzenia
się
powierza
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego

w Łowiczu.

84.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
stronach internetowych Miasta Łowicza www.lowicz.eu oraz w Biuletynie Informacji
w Łowiczu,
Publicznej www.lowicz.eu/bip/.

na

$5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza

alina

Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 77/2021

Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 25 marca 2021

r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania
turystyki i krajoznawstwa,
i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2021 roku.

Oferty rozpatrzone pozytywnie:
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Dziedzina

1

knyco

wa

YP lina

Liczba
punktów
przyznanych

Nazwa Zadania

xGe

Wni
nioskowana
kwota
dotacji

:
Kwota
przyznanej
dotacji

110 pkt

150 000 zł

150 000 zł

89 pkt

100

SE

ą
oceny
merytorycznej

ofert

zadanie: w zakresie

1.

ż.

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy
„Pelikan”
ul. Jana Pawła I
99-400 Łowicz

3

Uczniowski Miejski
Klub Sportowy
„Księżak” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3

wspieranie

i

upowszechnianie
kultury fizycznej

organizowania zajęć
sportowych
szkoleniowo-

Seesingowychaia
dzieci

i

młodzieży

dyscypiina: piłka
nożna
wspieranie

i

upowszechnianie
kultury fizycznej

zadanie: w zakresie
organizowania zajęć
sportowych
szkoleniowo-

e

=
psem
ję
.

zyskuję

.

„Koszykówka moim
sportem

000

zł

100

000

zł

treningowych dla
dzieci i młodzieży

99-400 Łowicz

dyscyplina:
koszykówka

Uczniowski Klub
Sportowy
„Soccer Kids”
ul. Grunwaldzka 3/5
99-400 Łowicz

Stowarzyszenie
Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

PE

zadanie: w zakresie
organizowania zajęć

przeciwdziałanie

re
słee

k

s: zed*

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

sportowych
szkoleniowotreningowych dla
młodzieży

dzieci

i

„Łączy nas piłka”

24 000 zł

115 pkt

24 000 zł

DI

LEO

100 P pkt

13.000 zł

13

pkt

5000

RE:

dyscyplina: piłka
nożna (szkółka
dziecięca)

zadanie: w zakresie
organizowania stałych
warsztatów
tematycznych
(muzyka, taniec,

„Weekendowe

otwarte

warsztaty ludowe - z
łowickim rękodziełem
na Ty”

Az

mowa

ZA

rękodzielnictwo)

Towarzystwo Dom
Ludowy
ul. Pijarska 1
99-400 Łowicz

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

zadanie: w zakresie
organizacji wydarzeń
kulturalnych w
szczególności:
festiwali, koncertów,
konkursów,
przeglądów, spektakli,
występów
artystycznych oraz
wystaw

” Pieśnią, > tańcem

sec

.|:

*

Janie

tury ludowej

000

zł

Księżaków”

zadanie: w zakresie

Mazowiecka Fundacja
Społeczno-Kulturalna
ul. Klickiego 1
99-400 Łowicz

kultura, sztuka,

ochrona dóbr kultury
i

dziedzictwa

narodowego

see

realizacji
Wystaw, koncertów,
festiwali Olaz innych
przedsięwzięć
organizowanych w
mieście, służących

„Cykl wystaw i
wydarzeń z zakresu
upowszechniania
kultury,,

podtrzymywaniu
tradycji narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej ze
szczególnym
uwzględnieniem
przestrzeni miejskiej

i

zaangażowania
mieszkańców

zadanie: w zakresie
Stowarzyszenie
Łowicki Klub
Motocyklowy „No 16
ul. Małszyce 9
99-400 Łowicz

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
idziedzictwa
narodowego

organizacji
plenerowych imprez
kulturalnych o zasięgu
IGKAJSymA,

regionalnym, ,
Opolskim 3
międzynarodowym
wzbogacającym ofertę

.

gDŁOSoCykAUSCI
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Łowicza

ogó

zł

zł

100 pkt

10

100 pkt

5 000 zł

5 000 zł

115 pkt

30 000 zł

30 000 zł

000

10

000

miasta

I

PTTK Oddział Łowicz
ul. Stary Rynek
99-400 Łowicz

turystyka

i

krajazmawstwo

zadanie: w zakresie
wspierania działań i
inicjatyw
turystycznych
promujących Miasto
Łowicz jako ośrodek
turystyczny

„Przewodnik czeka
dyżury
licencjonowanych
przewodników
turystycznych”

—

zadanie: w zakresie
organizowania imprez
PTTK Oddział Łowicz
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz

tzyszikai
Fo.

krajozniwie

turystycznych w
formie m.in. turystyki
pieszej, rowerowej,
kajakowej, imprez na
orientację, obozów,
rajdów i zlotów
turystycznokrajoznawczych o
zasięgu regionalnym

Piesze.

nar

powarze

"kajakiem z PTTK”
J

i

10.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „ZRYW”
Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
:
99-400 Łowicz

=
ei
o

Ucnoraki
11.

spo

„Księżak
ul. Jana Pawła Ii 3
99-400 Łowicz

a
a
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e
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zadanie: organizacja
żnieć
pozaleJekosinych
cyjnyć

Ś
społecznym

P

:

zterenu

12.

13.

sia

Uczniowski Kiub
Sportowy „Korabka”
ul (srnwak dzka 9
99. 400 Łowicz

95 pkt

25 000 zł

25

„Tenis stołowy moim
p

99 pkt

22 000 zł

22 000 zł

„Organizacja
pozakecyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie lekka
atletyka”

100 pkt

15 000 zł

15 000 zł

99 pkt

14 000 zł

14 000 zł

10 pkt

26 000 zł

26 000 zł

115 pkt

14 000 zł

14 000 zł

000

Miasta Łowicza w
dyscyplinie judo

cz

zadanie: organizacja

przecwdzilnie
uzależnieniom

i

:Pwiolka
drze mm
Y

Poleko
portowy
i

młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie tenis
stołowy
>

zadanie: organizacja
Uczniowski Klub
Sportowy „Korabka”
ul oda
dzka 9
99_ 400 Łowicz

zł

Trening czyni mistrza”

przeciwdziałanie
wzalesznieniam i

ac =

ztissiony
P

Y

przeciwdziałanie
sieni nieniEnia i

e

:rakaa
P

Y

pozalekcyjnych ZAJĘĆ
sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie lekka
atletyka

zadanie: organizacja
pozalekojjnych zajęc
sportowych dla dzieci
i

młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie piłka
siatkowa

za

siena

i

„Organizacja
POZAKĘKCN

sportowych

YCH ZAJĘĆ
dzieci i

dla

młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie piłka
siatkowa”

zadanie: organizacja

Uczniowski Klub

p,

Pporowy Jedynka „
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

pi

przeciwdziałanie
:
uzalężnieniom 1
patologiom
społecznym
Y
P

Tmłodzieżyznawnu
s

NOIASEZ

WIC W
:

z

>PoKkostietykaiszneky
— sport dla każdego

dyscyplinie lekka

atletyka

15.

Uczniowski Klub

przeciwdziałanie

zadanie: organizacja

„Szkolenie dzieci

i

Sportowy Pijarski Klub
Sportowy
ul. Pijarska 2
99-400 Łowicz

uzależnieniom
patologiom
społecznym

i

pozalekcyjnych zajęć
sportowych w formie
biegów
lekkoatletycznych,
szachów

i piłki i

młodzieży w zakresie
biegów
lekkoatletycznych oraz
szachów”

siatkowej dla dzieci
młodzieży
terenu
Miasta Łowicza

z

1

17.

18.

Łowicki Klub Karate
„Kyokushin Fighter”
os. Dąbrowskiego 13/20
99-400 Łowicz

Stowarzyszenie
RehabilitacyjnoEdukacyjne KARINO
z
1
ul. Pijarska
99-400 Łowicz

Stowarzyszenie
RehabiilitacyjnoEdukacyjne KARINO
z
1
uł. Pijarska
99-400 Łowicz

=

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Łowickiej
Koło przy Parafii Św.
Ducha, ul. Długa 3
99-400 Łowicz

20.

ZHP Chorągiew
Łódzka Hufiec Łowicz

+

zadanie: organizacja
przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

przeciwdziałanie
uzależnieniom i
:
patologiom

a
P

Y
som

zadanie: organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu
:
Miasta
Łowicza w

1
dyscyplinie

z

SE
„karaieżyciezyncją

Zaięcia sportowe
sporrowe w
KARINO 2021

>74Jęc'a

SAz

pkt

SE
z

sk

zł

102 pkt

13 000

100 pkt

6 000 zł

aai
tn ©cukacja,

i

kilo
oświata

h
Wychowanie
z

zadanie: edukacja
oraz organizacja zajęć|
rekreacyjnych z
Esdła dzieci
końmi
niepełnosprawnych

o.

ge
Sj

oła

sujiocoyia
YJ s

koniach 2021

o

zadanie: wsparcie
prowadzenia zajęć
przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

opiekuńczo —
wychowawczych dla
dzieci z rodzin z
problemem
alkoholowym Bratkowice

działalność na rzecz

zadanie: wsparcie

dzieci

i

z
ADO

13

000

zł

jeździectwo

uanika sziafaiewna
WY?5Z%

pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu
Miasta Łowicza w
dyscyplinie karate

młodzieży;

organizacji

„Integracja

dzieci

i

młodzieży - Słonko”

Z widokiem na Łysicę”

6

000

zł

KU

>

dak

z

110 pkt

20 000 zł

20 000 zł

:

ae

ul. Mostowa 4
99-400 Łowicz

w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży

Miejsko—Powiatowe

21.

22.

Koło Polskiego
Stowarzyszenia
Diiabetyków w Łowiczu
ul. Podrzeczna 20
99-400 Łowicz
z

Stowarzyszenie
Łowicki Klub
Amazonek z

i

bl.

35
os. Bratkowice
99-400 Łowicz

23.

Stowarzyszenie
Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
ul. Podrzeczna 20
99-400 Łowicz

i

zadanie: Wspieranie

nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja,
oświata i
wychowanie

,

nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja,

ao
kaka

działań w zakresie
edukacji
:
diabetologicznej osób
dotkniętych chorobą
cukrzycy

.%

>

zadanie: Edukacja
oraz wsparcie
aktywności fizycznej

wychowanie

ze
:

OPAJĄ,

|

gowa
Szto wIA

|

i

psychicznej kabat
dotkniętych chorobą
nowotworową piersi
z

U

rapie

wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży

:

24.

SL

Padezacza Si

99-400 Łowicz

kultura, sztuka,

Gelneoniaskoe klnny
i dziedzictwa

narodowego

i
;

109 pkt

10 000 zł

10 000 zł

„Razem raźniej”

90 pkt

10 000 zł

10 000 zł

„Senior młody duchem”

110 pkt

35 000 zł

35 000 zł

99 pkt

10 000 zł

10 000 zł

aktywny ruchowo
żyie
dłużej”
diabetyk
MaDSLyE
ŻYJ SMISRZEJ

a”

zadanie: Edukacja
oraz wspieranie
utrzymania
aktywności
intelektualnej,
fizycznej, psychicznej
i rozwijanie
zainteresowań oraz
zapobieganie izolacji
społecznej osób
starszych

zadanie: w zakresie
organizacji wydarzeń
Łowickie Towarzystwo
Mirzyczne m, Mikolaja
Zielińskiego

„Wyedukowany

SroEo x

szczególności:

Testokal; KORSGRÓW.
konkursów,
,
przeglądów, spektakli,
występów
artystycznych oraz
wystaw

,

ponoc

ei

.

ME

Pea

Ni »

Zieleńskiego

Łowicz - 23-24
października 2021 r.”

Oferty rozpatrzone negatywnie:

e

zadanie: w zakresie

Uczniowski Klub
Sportowy

I.

rena

Os. Tkaczew 1/25
99-400 Łowicz

organizowania zajęć
przeciwdziałanie

talojam
społecznym)

!

sdnojem

treningowych dla

„Tu zaczyna się futbol”

50 pkt

17.000 zł

ozł

dzieci

dyscyplina: piłka
nożna

Uzasadnienie: komisja konkursowa nie zaopiniowała pozytywnie złożonej oferty.

Złożona oferta zadania publicznego nie spełniała wymogów merytorycznych zawartych w ogłoszeniu o konkursie dot. zadań związanych z przeciwdziałaniem
i posiadającej
uzależnieniom i patologiom społecznym. Do oferty nie załączono zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osoby uprawnionej
która powyższe zadanie będzie
merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych, jak również nie wskazano posiadanych uprawnień osoby,
prowadzić.
Złożona oferta nie zawierała informacji dotyczącej częstotliwości prowadzenia w/w zajęć oraz sposobu rekrutacji uczestników do realizowanego
zadania z uwzględnieniem osób pochodzących z rodzin z problem uzależnień lub zagrożonych w/w zjawiskiem.
i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2021
Zgodnie z „Rekomendacją do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i
roku” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej samodzielnej strategii profilaktycznej.
spełniać
Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia
się
wobec
powinny
ludzi
używek.
Zajęcia
sportowe
młodych
na
postawy
określone kryteria pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać
wzmacniać
chroniące,
także
czynniki
Powinny
normatywnych).
odwoływać strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań
zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.)
i rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów,

i

do

eliminowanie przemocy).
Oferta zawiera informację, że zadanie będzie realizowane dla uczestników, u których występuje trudna sytuacja rodzinna, co nie jest głównym
warunkiem wyspecyfikowanego zadania w ogłoszonym Otwartym konkursie ofert.
i badań
W części merytorycznej nie wskazano także formy promocji realizacji zadania publicznego. W ofercie nie uwzględniono ubezpieczenia
lekarskich dla uczestników zadania oraz nie wskazano pochodzenia środków na ich sfinansowanie. Dodatkowo przedłożony kosztorys nie zawierał podziału
20 % wkładu własnego uwzględniającego wkład niefinansowy (osobowy rzeczowy).

i

zadanie: organizacja
Klub Sportowy
2"

„SEESKZak”

ul.

Jana Pawła
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Uzasadnienie: komisja konkursowa nie zaopiniowała pozytywnie złożonej oferty.

Złożona oferta zadania publicznego nie spełniała wymogów merytorycznych zawartych w ogłoszeniu o konkursie dot. zadań związanych z przeciwdziałaniem
uzależnieniom i patologiom społecznym. Do oferty nie załączono zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osoby uprawnionej i posiadającej
merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych, jak również nie wskazano posiadanych uprawnień osoby, która powyższe zadanie będzie
prowadzić.
Złożona oferta nie zawierała informacji dotyczącej częstotliwości prowadzenia w/w zajęć oraz sposobu rekrutacji uczestników do realizowanego
rodzin z problem uzależnień lub zagrożonych w/w zjawiskiem. Przedłożony program profilaktyki nie spełnia
zadania z uwzględnieniem osób pochodzących
—
brak
metod
założeń,
wymogów merytorycznych
pracy, częstotliwości zajęć, etapu diagnozy i oceny potrzeb, planowania celów i sposobów ich realizacji,
monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. Podpisany przez osobę nie uprawnioną do prowadzenia zajęć z tego zakresu — bez
przygotowania i kwalifikacji merytorycznych.
Zgodnie z „Rekomendacją do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021
roku” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej.
Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia i spełniać
określone kryteria pozwalające na stwierdzenie, że mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek. Zajęcia sportowe powinny
odwoływać do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych). Powinny także wzmacniać czynniki chroniące,
zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.)
i rozwijanie
zainteresowań, z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów,
eliminowanie przemocy).
W części merytorycznej nie wskazano także formy promocji realizacji zadania publicznego. W ofercie nie uwzględniono ubezpieczenia i badań
ich sfinansowanie. Dodatkowo przedłożony kosztorys zawierał jedynie jedną
lekarskich dla uczestników zadania, oraz nie wskazano pochodzenia środków
nie
20
% wkładu własnego uwzględniającego wkład niefinansowy (osobowy i
trenerskie”.
W
znalazł
się podział
kosztorysie
pozycję: „wynagrodzenie
rzeczowy).
W ofercie wystąpiły także błędy merytoryczne w formularzu tj. „Plan i harmonogram działań na 2019 rok” , „Plany szkoleniowe zawodników na 2020
rok”. „W miesiącu wrześniu 2020 zostanie przeprowadzony nabór do grup szkoleniowych”, data zakończenia zadania: „31.12.2020”. Załączone wykazy
informacyjne grup nie posiadają wpisu w kolumnie: „ Nr licencji/karty”.
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Dwór Mazowiecki

Uzasadnienie: komisja konkursowa nie zaopiniowała pozytywnie złożonej oferty.

Oferta nie podlega ocenie ze względu na brak wyspecyfikowanego zadania w ogłoszonym Otwartym Konkursem Ofert
Miasta Łowicza z dnia 22 lutego 2021 r. Oferta została odrzucona.
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