
 

 
 

Warszawa, 18.05.2022 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP  ZO/6/CFTPAN/2022 

 

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, zwany dalej „Zamawiającym” lub „CFT PAN” ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu 

niepodlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień́ publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ) ustawy z 11 września 2019 roku 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Wytycznych Regulaminu Zamówień́ Publicznych w CFT 

PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na: 

Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku brokera technologii  

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (zwany dalej: CFT PAN)  
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 

NIP: 525-000-92-81  
REGON: 000844815  

 

2. Opis przedmiotu: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku „Broker Technologii” 

w projekcie POIR.04.04.00-00-17C1/18-00, pn. „Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne 

implementacje i zastosowania praktyczne” (zwany dalej: Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.4 „Zwiększenie 

potencjału kadrowego sektora B+R”. 

 

2.2. Zakres obowiązków jednego pracownika na stanowisku „broker technologii”:      
• analiza krajobrazu patentowego w dziedzinach obejmujących tematykę Projektu (informatyka kwantowa, komputery 

kwantowe); 

• przygotowanie analizy strategii ochrony patentowej wynalazków opracowywanych w ramach Projektu;  

• przygotowanie analizy obszaru geograficznego i gospodarczego ochrony wynalazku;  

• wsparcie wyboru rzecznika patentowego według strategii przyjętej przez Kierownika Grupy Obliczeń Kwantowych 

w CFT PAN;  

• przygotowanie wstępnego szkicu zgłoszenia patentowego w języku angielskim w oparciu o materiały przygotowane 

w ramach Projektu; 

• przygotowanie szkicu zastrzeżeń patentowych i jego weryfikacja z pozostałymi członkami Projektu; 

• bieżąca współpraca z rzecznikiem patentowym mająca na celu przygotowanie do złożenia zgłoszenia patentowego 

według zgodnie z wybraną przez Zespół Projektowy strategią patentową; 

 

 2.3. Termin realizacji (wymiar zaangażowania): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (planowany termin realizacji umowy: 

od maja 2022 r.  do kwietnia 2023 r.); 

 

2.4. Forma rozliczenia za świadczoną usługę: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego); 

 

 

2.5. Prace rozliczane będą: 

− w okresach miesięcznych w zależności od faktycznie przepracowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

godzin świadczonych prac na podstawie ewidencji czasu pracy (wzór ewidencji czasu pracy stanowi Załącznik nr 1 do 

Wzoru umowy),  
− przy założeniu, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby bezpośrednio zaangażowanej w świadczenie prac na rzecz 

Zamawiającego nie przekroczy 276 godzin w danym miesiącu, przy czym przy określaniu zaangażowania zawodowego 

tej osoby należy uwzględnić zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy 

Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych.  



 

 

2.6 Główne miejsce wykonywania zlecenia: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. 

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w 

zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, tzn. posiadają: 

 

a) wykształcenie wyższe w dziedzinie matematyka, fizyka bądź pokrewne tj. informatyka lub nauki chemiczne; 

 

b) co najmniej (nie mniej niż) 5 (pięć) lat doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem prawami własności 

intelektualnej oraz komercjalizacji wyników prac B+R w instytucjach naukowych (np. uczelnie wyższe publiczne, 

uczelnie wyższe prywatne, Parki Naukowo – Technologiczne, Centra Badawczo – Rozwojowe, instytuty naukowe, 

instytuty PAN, sieć Łukasiewicz); 

 

c) udokumentowany udział w przygotowaniu (przygotowanie obejmować musi m. in. czynności wymienione w zakresie 

obowiązków brokera, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 Zapytania) nie mniej niż 1 (jednego) patentu krajowego oraz 

nie mniej niż 1 (jednego) patentu międzynarodowego, dotyczącego metod ilościowych w fizyce, chemii, medycynie 

lub biologii;  

 
d) bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (w tym słownictwa branżowego), umożliwiającą profesjonalne 

przygotowanie dokumentacji. 

 

e) do udziału w postępowaniu dopuszczone będą wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze 

stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez te osoby zadań w projekcie/projektach nie 

wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszego 

projektu i nie przekroczy wraz z realizacją prac na stanowisku Technicznym w ramach niniejszego projektu 276 

godzin miesięcznie; 

 

f) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO,  
• 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. 

 

g) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 

2) Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wymaga przedłożenia: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 1) lit. a) – e) - wg 

Załącznika nr 2; 

2) życiorysu ze wskazanym wykształceniem oraz wykazem doświadczenia zawodowego, na potwierdzenie warunku 

określonego w pkt 1) lit. b);   

3) kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego; 

4) oświadczenia o czasie pracy, w zakresie określonym w pkt 1) lit. e)  - wg Załącznika nr 3; 

5) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w zakresie określonym w pkt 1) lit. f)  - wg Załącznika 

nr 4; 

6) oświadczenia w zakresie określonym w pkt 1) lit. g)  wg Załącznika nr 5. 
 

 

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia wymagane warunki.  



 

 

 

 

4. Kryteria oceny i wyboru ofert: 

  
4.1 Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych ofert na 

podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kryterium nr 1 Cena oferty brutto – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za cały przedmiot zamówienia, podanej 

przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 5 do Zapytania). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma 

oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do 

proponowanej ceny liczbę punktów. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 𝑲𝒓𝒚𝒕𝒆𝒓𝒊𝒖𝒎 𝒏𝒓 𝟏 =
𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒛 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒐𝒘𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
𝒙𝟓𝟎 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 1.  

Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 50. 

  

Kryterium nr 2 Liczba patentów krajowych – w ramach kryterium ocenie podlega ilość patentów krajowych ponad wymagany 

na warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit.; c), w przygotowywaniu których brał udział Wykonawca,  

 

Zamawiający przyzna punkty za udział w przygotowywaniu patentów krajowych według poniższej punktacji:  

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  

Liczba punktów, które można uzyskać w Kryterium nr 2 wynosi od 0 do 20 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad: 

1) udział w przygotowywaniu 3 lub więcej patentów krajowych w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 20 punktów; 

2) udział w przygotowywaniu 2 patentów krajowych w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 10 punktów; 

3) udział w przygotowywaniu 1 patentu krajowego w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 5 punktów; 

4) brak  udziału w przygotowywaniu patentu krajowego w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 0 punktów.  

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w Kryterium Nr 2.  

Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

 

Kryterium nr 2 Liczba patentów międzynarodowych - w ramach kryterium ocenie podlega ilość patentów krajowych ponad 

wymagany na warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit.; c), w przygotowywaniu których brał udział 

Wykonawca,  

 

Kryterium 
Waga 

Kryterium nr 1 Cena oferty brutto 
50% 

Kryterium nr 2 Liczba patentów krajowych  20% 

 Kryterium nr 3 Liczba patentów międzynarodowych  30% 



 

Zamawiający przyzna punkty za udział w przygotowywaniu patentów międzynarodowych według poniższej 

punktacji: 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ofercie.  

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium nr 3 wynosi od 0 do 30 i liczona będzie wg poniżej podanych zasad: 

1) udział w przygotowywaniu 3 lub więcej patentów międzynarodowych w ww. określonym zakresie ponad wskazany na 

warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 30 punktów; 

2) udział w przygotowywaniu 2 patentów międzynarodowych w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 20 punktów; 

3) udział w przygotowywaniu 1 patentu międzynarodowego w ww. określonym zakresie ponad wskazany na warunek 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 10 punktów; 

4) brak  udziału w przygotowywaniu patentu międzynarodowego w ww. określonym zakresie ponad wskazany na 

warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) niniejszego Zapytania – 0 punktów. 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w Kryterium Nr 3.  

Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 30. 

 

Ocena ofert zostanie dokonana według punktacji przyznanej zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Ocena punktowa oferty = 

Punktacja w „kryterium nr 1” + Punktacja w „kryterium nr 2”  

+ Punktacja w „kryterium nr 3”  

 

 

4.2 Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana przez Zamawiającego oferta, której przyznano największą łączną liczbę 

punktów.  
  

 

5. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert i termin związania ofertą: 

 

1) Termin składania ofert: do dnia 27.05.2022 r. do godz. 10:00. 

2) Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy i powinna 

zawierać:  

2.1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania;  

2.2) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami określonymi  

w ust. 3 Zapytania: 

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 2; 

b) życiorys ze wskazanym wykształceniem oraz wykazem doświadczenia zawodowego, na potwierdzenie 

warunku określonego w pkt 1) lit. b);   

c) kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego; 

d) oświadczenia o czasie pracy - wg Załącznika nr 3; 

e) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - wg Załącznika nr 4; 

f) oświadczenia w zakresie określonym w pkt 1) lit. g)  wg Załącznika nr 5. 

2.3) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 

właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 

Ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami określonymi powyżej) należy zeskanować oraz przesłać drogą e-

mailową na adres: zamowienia@cft.edu.pl, w terminie określonym powyżej powołując się na znak sprawy: 

ZO/6/CFTPAN/2022 

 

3) Termin związania ofertą: 45 dni od dnia składania ofert 

 

UWAGA!!! Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, albo bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie 

będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.  

 



 

 

 

6. Informacje dotyczące umowy na realizację zamówienia  
1) Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, niezwłocznie od zawiadomienia Wykonawców przez Zamawiającego.  
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny.  
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności 

niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających 

między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.   
4) Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty: 

a) Zmiana terminu realizacji zamówienia - w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych), termin realizacji zlecenia 

będzie mógł zostać przesunięty.  
b) Zmian przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki 

realizacji umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu), 

c) Zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do 

dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

d) Zmian umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

e) Zmian umownego terminu wykonania umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, 

uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac, 

f) Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych, finansowych lub 

organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. 

O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia, 

g) Zmian umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania, 

h) Zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną, 

i) Zmian umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności 

odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

j) Rozwiązania umowy z Wykonawcą, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy na każdym etapie 

realizacji projektu i bez podania powodu.  
 

 

7. Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny oferty w przypadku braku możliwości ustalenia jej 

jednoznacznej treści z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną 

ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4) W pierwszej kolejności badana jest oferta Wykonawcy najwyżej oceniona w kryteriach oceny  

ofert. W przypadku, gdy spełnia ona warunki Zaproszenia do składania ofert Zamawiający może 

odstąpić od badania pozostałych ofert. 

5) Oferty przesłane/złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane. 

6) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informację na stronie internetowej, na 

której zostało opublikowane zapytanie ofertowe.  
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych 

8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez wykonawcę. 

 

 

 

8. Obowiązek informacyjny – zamówienia publiczne, zakup towarów i usług 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 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 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 



 

− Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest 

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z 

Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie:  

http://www.cft.edu.pl/   

− Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się 

Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

  Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres:iod@cft.edu.pl 

− Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub  lit. c RODO w związku z art. 32 - 34 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)  i  art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), w przeprowadzenia procedury z zamówień 

publicznych. 

− Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  Odbiorcą 

danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz 

Administratora danych. 

− Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z 

przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora.  

− Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

− Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania, 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

− Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

− W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

http://www.cft.edu.pl/
mailto:iod@cft.edu.pl
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