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Konin, dn. 06 02 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenie warsztatów z kompetencji kluczowych nr 1/2017/6.2 

  

 

I. NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Instytut Szkoleniowo – Badawczy Meridium z siedzibą w Koninie, 

ul. Bojerowa 10, 62-510 Konin 

II.TRYB WYBORU 

OFERTY 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert 

zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w  Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

 

 

III.PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 

 

IV.OPIS 

PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z 

kompetencji kluczowych. Warsztaty kierowane są dla 80 UP. 1 UP 

realizuje 3 z 6 warsztatów. Zamawiający przewiduje warsztaty dla 5 

grup po śr. 16 osób każda z grup. Powyższe zadania będą się 

odbywać w ramach projektu „Program aktywizacji zawodowej 

mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie 

konińskim”. 

W ramach warsztatów UP zwiększa swoją efektywność na rynku 

pracy dzięki osiągnięciu założonych efektów uczenia się w zakresie: 

- PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA  - UP zdobędą elementarną 

wiedzę na temat obsługi komputera, programów biurowych (np. 

word, exel power point) oraz zasad korzystania z Internetu 

- PISM UŻYTKOWYCH  - UP zdobędą umiejętność posługiwania 

się jęz. ojczystym w zakresie tworzenia pism formalnych, 

wymaganych w oficjalnych kontaktach 

- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA CO DZIEŃ – UP rozwiną 

niezbędne w życiu codziennym podstawowe kompetencje 

matematyczne i z zakresu przedsiębiorczości, związane m.in. z 

wiedzą na temat funkcjonowania praktycznych aspektów systemu 

podatkowego i bankowego 

- UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ – UP rozwiną umiejętności 

wyszukiwania niezbędnych informacji (również z wykorzystaniem 

ICT) oraz zapoznają się z ofertą edukacyjną instytucji 

szkoleniowych skierowaną dla osób powyżej 29 roku życia 
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- INTELIGENCJA SPOŁECZNA – UP rozwiną kompetencje 

interpersonalne i społeczne, m.in. w zakresie stosownego 

zachowania i sposobu komunikacji w sytuacjach życia codziennego 

i zawodowego 

- ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – UP dowiedzą się, jak 

efektywnie organizować pracę i wyznaczać cele zawodowe. 

Łącznie 600 godz. 
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V. SZCZEGÓŁOWY 

OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania 

wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i 

Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji.  

2. Limit zaangażowania personelu projektu /osób 

prowadzących zajęcia  w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych 

Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 

600 godzin zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy  

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania 

umowy.  

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być 

osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji 

PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO 

delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na 

podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020).  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać́ się Oferenci –  

którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do 

wykonania przedmiotu zamówienia:  

a. wykształcenie wyższe;  CV wraz z kopią dyplomu 

magisterskiego, 

b. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe  

c. oferent dysponuje potencjałem organizacyjno – 

technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
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VI. WARUNKI 

UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

WRAZ Z OPISEM 

DOKONYWANIA 

OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia. 

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale  

d. w przypadku firm - kserokopia wpisu do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych 

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną 

odrzuceni 

 

e. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy: 

f. rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami 

projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 

prowadzenie dokumentacji, w szczególności 

prowadzenie list obecności, karty usługi doradztwa 

oraz dzienniki zajęć;  

g. niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej 

lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który 

opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju 

zaległości; 

h. niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie 

Instytucji Wdrażającej Projekt, Instytucji 

Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym 

do kontroli wszelkich dokumentów związanych z 

realizowanym Projektem, w tym dokumentów 

finansowych; 

i. pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu 

zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności 

Zamawiającego rozumiane jako:  

j. Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie 

trwania umowy. 

k. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej 

oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem 

indywidulanych spotkań  do 5 dni po zakończonych 

spotkaniach po każdej z form wsparcia. 

l. Informowanie Uczestników o współfinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej 

m. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu  po 

przeprowadzeniu zajęć protokołu wskazującego 

prawidłowe wykonanie zadań oraz ewidencję godzin 

w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 

wykonanie zadań w projekcie. 
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VII. UDZIAŁ 

PODWYKONAWCÓW 

 

 

VIII. INFORMACJE O 

WYKLUCZENIU 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które 

powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

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:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

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.  

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do 

popisania stosownego oświadczenia, określonego w 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.  Oferenci, którzy 

nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

X. TERMIN i MIEJSCE 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 

podpisania umowy do 31 lipca 2017. Wszystkie części 

muszą być realizowane zgodnie z bieżącym 

harmonogramem projektu.   

XI. PRZYGOTOWANIE 

OFERTY 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; 

decyduje data wpływu) do dnia 16 luty 2017 r. do godziny 

24.00 w siedzibie: Instytut Szkoleniowo – Badawczy 

Meridium w 62 – 510 Konin  ul. Bojerowa 10, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

„Oferta nr 1/2017/6.2” 

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

XII. WARUNKI 

UNIEWAŻNIENIA 

POSTĘPOWANIA 

Instytut Szkoleniowo – Badawczy Meridium zastrzega sobie 

prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  
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XIII. KRYTERIA 

WYBORU OFERTY 

 

Kryteria wyboru oferty to: cena, doświadczenie zawodowe 

 

• Cena: 0% -60%, 

 Kryterium Cena  

(C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej 

ofertowanej ceny (C min) z ceną podaną w ocenianej ofercie 

(C oof), tj: 

 C = C min. / C oof. x 60% 

 

                         Kryterium doświadczenie 

 

• Doświadczenie zawodowe 40%, gdzie: 

 

1. Wykonawca posiada udokumentowane 

minimum roczne doświadczenie zawodowe – 

0% 

2. W  przypadku posiadania udokumentowanego 

2-letniego doświadczenia zostaną przyznane 

dodatkowe 20%  

3. W przypadku posiadania udokumentowanego 

3 – letniego i więcej doświadczenia zostaną 

przyznane dodatkowe 40% 

 

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dołączonych 

do oferty dokumentów, referencji które pozwolą na 

weryfikację posiadania odpowiedniego doświadczenia.  

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być 

ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, 

obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 

100%. 

 

XIV. OCENA I WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego  www.meridium.org.pl  

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony. 

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może 

zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne 

oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta 

wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

http://www.meridium.org.pl/
http://www.meridium.org.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia 

dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także 

cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż 

przewidziana w budżecie. 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające 

kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty 

Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem 

ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo 

zamówień publicznych. 

XV. DODATKOWE 

INFORMACJE 

 

1.W ramach zapytania nie ma możliwości składania ofert 

wariantowych.  

2.W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z 

wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę 

uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 

30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od 

terminu złożenia oferty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.  

5. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy 

prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w 

ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt 

ponoszony przez Zamawiającego.  

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  

7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie 

sporządzonej przez Wykonawcę faktury w przypadku 

prowadzonej działalności. 

8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w 

przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Z tego tytułu nie 

należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
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odszkodowania do wysokości faktycznych strat jakie poniósł 

Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 

Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych 

przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w 

innym terminie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego 

odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. 

stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji 

przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez 

Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania 

dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych 

podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb 

uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu 

ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez 

Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków 

związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich 

części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Wzór formularza oferty cenowej  

 

 

 

 

   /pieczęć lub dane Wykonawcy/ 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z kompetencji kluczowych dla 80 

uczestników projektu pn.: „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich 

obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim” 

 

Rodzaj zajęć  

Proponowana 

cena za 1 

godzinę zajęć 

 

Ilość 
Cena za 1 

godzinę x ilość 

1 2 3 4=2*3 

Przedmiotem zamówienia jest 

przeprowadzenie warsztatów z 

kompetencji kluczowych. Warsztaty 

kierowane są dla 80 UP. 1 UP realizuje 3 z 6 

warsztatów. Zamawiający przewiduje 

warsztaty dla 5 grup po śr. 16 osób każda z 

grup. Powyższe zadania będą się odbywać w 

ramach projektu „Program aktywizacji 

zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów 

funkcjonalnych w podregionie konińskim”. 

W ramach warsztatów UP zwiększa swoją 

efektywność na rynku pracy dzięki 

osiągnięciu założonych efektów uczenia się w 

zakresie: 

- PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA  - 

UP zdobędą elementarną wiedzę na temat 

obsługi komputera, programów biurowych 

(np. word, exel power point) oraz zasad 

korzystania z Internetu 

- PISM UŻYTKOWYCH  - UP zdobędą 

umiejętność posługiwania się jęz. ojczystym 

w zakresie tworzenia pism formalnych, 

wymaganych w oficjalnych kontaktach 

- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA CO DZIEŃ 

– UP rozwiną niezbędne w życiu codziennym 

 

 

 

600 
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podstawowe kompetencje matematyczne i z 

zakresu przedsiębiorczości, związane m.in. z 

wiedzą na temat funkcjonowania 

praktycznych aspektów systemu 

podatkowego i bankowego 

- UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ – UP 

rozwiną umiejętności wyszukiwania 

niezbędnych informacji (również z 

wykorzystaniem ICT) oraz zapoznają się z 

ofertą edukacyjną instytucji szkoleniowych 

skierowaną dla osób powyżej 29 roku życia 

- INTELIGENCJA SPOŁECZNA – UP 

rozwiną kompetencje interpersonalne i 

społeczne, m.in. w zakresie stosownego 

zachowania i sposobu komunikacji w 

sytuacjach życia codziennego i zawodowego 

- ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – UP 

dowiedzą się, jak efektywnie organizować 

pracę i wyznaczać cele zawodowe. 

 Razem  600h  

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi 

w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w 

postępowaniu.  

4. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

Oświadczenie Oferenta: 

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuje wszystkie zapisy zapytania ofertowego i 

zapewniam: 

a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,  

b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku 

zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Instytutu 

Szkoleniowo – Badawczego Meridium, 

c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie 

postępowania,  

d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,  

e. dyspozycyjność, 

f. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie,  
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie zajęć 

opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego:  

 

Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji kluczowych 

  

w ramach projektu: „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów 

funkcjonalnych w podregionie konińskim”. w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy 

Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).” 

 

2. Nazwa, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer 

REGON:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Osoba do kontaktu: 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 …………………….dnia…………………                                      

…………………………………………… 

                       Pieczęć i podpis 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki) 

− ……………………………………………………. 

-    ……………………………………………………... 

-    ……………………………………………………. 

-    …………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

 ……………………………………………………….……………………….działając w 

imieniu  

 

…………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie 

jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Instytutem Szkoleniowo – Badawczym 

Meridium, z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Instytutu 

Szkoleniowo – Badawczego Meridium lub osobami wykonującymi w imieniu Instytutu 

Szkoleniowo – Badawczego Meridium czynności związanych z przygotowaniem 

lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: 

− uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

− posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

− pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; 

− pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 

 

 …………………….dnia…………………                                          

…………………………………………… 

        

                  Pieczęć i czytelny podpis 
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 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

     

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia 

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) 

 …...…….………………………………..………… oświadczam, że zapoznałam/-em się z 

warunkami Zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Instytut Szkoleniowo – Badawczy 

Meridium i akceptuję ich treść. Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-

techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie 

zamówienia.   

 

 

 

 

…………………………………….                     ……………………………………….  

  Miejscowość, data         podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


