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BZP.MRS.341 – 277/279/09 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Budowa 

Publicznego Przedszkola Nr 22 i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. 
Ofiar Firleja w Radomiu” oraz dla projektu p.n. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 
Budowlanych ul. Kościuszki w Radomiu”, ogłoszonego w dniu 29.04.2009r. na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 127142 - 2009). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób 
następujący: 
 

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
I) Punkt VI – dotychczasowy zapis w brzmieniu: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 
II) Punkt VIII – dotychczasowy zapis w brzmieniu: 

Termin realizacji zamówienia:  

Termin realizacji zamówienia (dla części I i II przedmiotu zamówienia):  
1) od dnia podpisania umowy do dnia 05 czerwca 2009 roku – dostarczenie projektu 

kompletnego studium, będącego przedmiotem umowy, 
2) do dnia 12 czerwca 2009 roku – dostarczenie ostatecznej wersji opracowania studium. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem 

Termin realizacji zamówienia (dla części I i II przedmiotu zamówienia): 

1) od dnia podpisania umowy do dnia 09 czerwca 2009 roku – dostarczenie projektu 
kompletnego studium, będącego przedmiotem umowy, 

2) do dnia 16 czerwca 2009 roku – dostarczenie ostatecznej wersji opracowania studium 
 

W FORMULARZU OFERTY 
 
W wyniku dokonania zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularz ofertowy na 
cześć I i II zamówienia zostaje zastąpiony nowym wzorem formularza ofertowego na część I i II 
zamówienia, których wzór zostaje zamieszczony jako załącznik do niniejszego pisma. 

 
 

W PROJEKCIE UMOWY 
 
III) Zapisy § 3 pkt 1 i 2 umowy w dotychczasowym w brzmieniu: 

Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówień Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 

tel. 048 36-20-283; 36-20-284;  

tel./fax. 048 36-20-282,  
fax. 048 36-20-289 

e-mail: bzp@umradom.pl 

Radom, dn. 08 maja 2009r. 

  
 Wszyscy Wykonawcy                              
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1. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję opracowania 
wymienionego w § 1 ust 1 do siedziby Zamawiającego, do dnia 12 czerwca 2009 r. w postaci 1 
(jednego) egzemplarza dokumentu papierowego oraz 1 (jednego) egzemplarza w postaci 
elektronicznej WORD wraz z aktywnymi formułami MS EXCEL w przypadku matematycznych 
wyliczeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć projekt kompletnego studium, będący przedmiotem 
umowy w terminie do dnia  5 czerwca 2009r.  

 

zostają zastąpione następującym zapisem 

1. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję opracowania 
wymienionego w § 1 ust 1 do siedziby Zamawiającego, do dnia 16 czerwca 2009 r. w 
postaci 1 (jednego) egzemplarza dokumentu papierowego oraz 1 (jednego) egzemplarza 
w postaci elektronicznej WORD wraz z aktywnymi formułami MS EXCEL w przypadku 
matematycznych wyliczeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć projekt kompletnego studium, będący 
przedmiotem umowy w terminie do dnia  9 czerwca 2009r.  

 
Na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), w związku z rozstrzygnięciem protestu w dniu 08 maja 
2009r. dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący: 
 

I) Punkt IX.2 – warunki udziału w postępowaniu, dotychczasowy zapis w brzmieniu: 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania 
zamówienia: 
2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania                   
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000 
zł każde, polegających na należytym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków 
aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony wg 
załącznika nr 4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że 
opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. referencje 
zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz  
z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na terminowość zakończenia 
zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do  wykonania zamówienia: 
2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówień o wartości min. 8.000 zł 
każde, polegających na należytym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, 
sporządzony wg załącznika nr 4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty 
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potwierdzające, że opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane 
należycie, np. referencje zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały 
wykonane wraz z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na 
terminowość zakończenia zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
II) Punkt XI.1.4 – oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu, dotychczasowy zapis w brzmieniu: 
1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 

ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000 zł każde, polegających na należytym i nie 
budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, 
stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony 
wg załącznika nr 4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że opracowania te 
(studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. referencje zamawiających, na rzecz 
których zamówienia zostały wykonane wraz z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi 
na terminowość zakończenia zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w formie załącznika nr 4; 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem 
1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 2 zamówień o wartości min. 8.000 zł każde, polegających na należytym i nie 
budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, 
stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę 
merytoryczną, sporządzony wg załącznika nr 4. Do wykazu należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. 
referencje zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz z 
protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na terminowość zakończenia 
zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę – w formie załącznika nr 4; 

 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), w związku z art. 180 ust. 5, zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ w sposób następujący: 
 
I) Punkt XVI i XVII – dotychczasowe zapisy w brzmieniu 

XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia  12 maja 2009r. do godz. 13

30
. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która    
będzie posiadać oznaczenia: 

"Oferta na wykonanie studium wykonalności projektów (BZP.MRS.341 – 277/279/09)”  
oraz „Nie otwierać przed 12 maja 2009r. godz. 14

00
” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 
pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26 – 600 Radom, oraz będzie 
oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą  
w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 



 4 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, 
Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od 
ul. Żeromskiego 53) w dniu 12 maja 2009r. o godz. 14

00
 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili 
otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny. Informacje, o których mowa wyżej zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

 
zostają zastąpione następującym zapisem:  

XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 15 maja 2009r. do godz. 10

00
. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenia: 

"Oferta na wykonanie studium wykonalności projektów (BZP.MRS.341 – 277/279/09)”  
oraz „Nie otwierać przed 15 maja 2009r. godz. 10

30
” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 
pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26 – 600 Radom, oraz będzie 
oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą  
w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w 
Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od 
ul. Żeromskiego 53) w dniu 15 maja 2009r. o godz. 10

30
. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia 
ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być 
nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. Informacje, o których mowa wyżej zamawiający 
przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na 
ich wniosek. 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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Formularz oferty                                                                                                  
 

 
Data sporządzenia oferty ………………………….. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        

REGON .............................................. 

NIP......................................................  

tel./fax ………………………………….. 

 
Gmina Miasta Radomia 

Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Jana Kilińskiego 30 

26-610 Radom 
 

 

Oferta  

część pierwsza zamówienia 

          

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro na wykonanie studium 
wykonalności projektu p.n. „Budowa Publicznego Przedszkola Nr 22 i rozbudowa Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 18 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu”, znak BZP.MRS.341 – 277/279/09: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego  w punkcie III.1 SIWZ, zgodnie  
z wymaganiami opisanymi w punkcie III SIWZ oraz na warunkach określonych  
w projekcie umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:  

 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
2.1) od dnia podpisania umowy do dnia 09 czerwca 2009 roku – dostarczenie projektu 

kompletnego studium, będącego przedmiotem umowy, 
2.2) do dnia 16 czerwca 2009 roku – dostarczenie ostatecznej wersji opracowania studium. 

3. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zapoznałem się, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję jego treść, i zobowiązuję się  

Przedmiot zamówienia 

 
Wartość brutto (zł) 

 
 

Stawka 
VAT 
(%) 

1 2 3 

Wykonanie studium wykonalności 
projektu p.n. „Budowa Publicznego 
Przedszkola Nr 22 i rozbudowa 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
18 przy ul. Ofiar Firleja                         
w Radomiu”  – zgodnie  z SIWZ 

  

Wartość brutto (słownie złotych): 
 
............................................................................................................................... 
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w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach,                
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

5. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż 
zamawiający. 

6. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): .............................................................. 
…………………..…………………………………….………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

 

 
Data:   .........................................................      

............................................................................................ 
                                                                                                                               (Podpis osoby/osób uprawnionych) 
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Formularz oferty                                                                                                   

 
 

Data sporządzenia oferty ………………………….. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        

REGON .............................................. 

NIP......................................................  

tel./fax ………………………………….. 

 
Gmina Miasta Radomia 

Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Jana Kilińskiego 30 

26-610 Radom 
 

 

Oferta  

część druga zamówienia 

          

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro na wykonanie studium 
wykonalności projektu p.n. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki    
w Radomiu”, znak BZP.MRS.341 – 277/279/09: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego  w punkcie III.2 SIWZ, zgodnie  
z wymaganiami opisanymi w punkcie III SIWZ oraz na warunkach określonych  
w projekcie umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:  

 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
2.1) od dnia podpisania umowy do dnia 09 czerwca 2009 roku – dostarczenie projektu 

kompletnego studium, będącego przedmiotem umowy, 
2.2) do dnia 16 czerwca 2009 roku – dostarczenie ostatecznej wersji opracowania studium. 

3. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz               
z upływem terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zapoznałem się, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję jego treść, i zobowiązuję się  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w 
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia 

 
Wartość brutto (zł) 

 
 

Stawka 
VAT 
(%) 

1 2 3 

Wykonanie studium wykonalności 
projektu p.n. „Budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół 
Budowlanych ul. Kościuszki                   
w Radomiu” – zgodnie  z SIWZ 

  

Wartość brutto (słownie złotych): 
 
............................................................................................................................... 
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5. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych wydzielić z oferty informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                    
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż 
zamawiający. 

6. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): .............................................................. 
…………………..…………………………………….………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

 

 
Data:   .........................................................      

............................................................................................ 
                                                                                                                               (Podpis osoby/osób uprawnionych) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


