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Jędrzejów, dnia 28.08.2014r. 

 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej na usługę edukacyjną 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” (zwany dalej 

Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne, związane z 

realizacją projektu pn. „Języki obce -równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku 

życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zgodnie z jego 

harmonogramem dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”  

ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów 

NIP 656-232-95-76 

tel. kom. 600 217 214  

e-mail: biuro@utwjedrzejow.pl 

www.utwjedrzejow.pl 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie łącznie 180 godzin 

zajęć z zakresu: 

1. „Szkolenie z języka angielskiego” - kurs z podstaw języka dla 2 grup 

uczestników w ilości po 60 h kursu dla każdej grupy, co stanowi łącznie 

120 h zajęć,  

2. „Szkolenie z języka niemieckiego” - kurs z podstaw języka dla 1 grupy 

uczestników w ilości 60 h,  

 

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie: wrzesień 2014r. – styczeń 2015r. - zgodnie z 

harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że 

realizacja poszczególnych części, zgodnie z założonym harmonogramem, może odbywać 

się w tym samym czasie. 

 

Oferta cenowa musi zawierać: 

 formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 2, 

 zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 3, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków, zgodnie z załączonym wzorem - 

Załącznik nr 4, 

 życiorys osób biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie z 

załączonym wzorem - Załącznik nr 5, 

 kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i uprawnień, 

 wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 

 

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  

 

Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień umowy. 

 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za prowadzenie 

zajęć. 

mailto:biuro@utwjedrzejow.pl
http://www.utwjedrzejow.pl/
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca ma dostarczyć w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (nie dotyczy osób 

fizycznych)  

1) aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

3) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu  

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach dołączonych do oferty. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 

Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

 

 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

 

Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do 

zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2014r. do godziny 

14:00 w biurze Zamawiającego: Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku”, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów. 

 

 

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

 

USŁUGA EDUKACYJNA dotycząca realizacji projektu „Języki obce -równe szanse 

na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”.  

Nie otwierać przed 12.09.2014r. przed godz. 14:00 

 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 

otwierania. 
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Załączniki: 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia –    załącznik nr 1 

2. Druk oferty cenowej –       załącznik nr 2 

3. Projekt umowy –        załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków -    załącznik nr 4 

5. Życiorys zawodowy osób biorących udział w realizacji  

zamówienia -        załącznik nr 5 

6. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia –  załącznik nr 6 
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Załącznik nr 1 

 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Zadanie 1. „Szkolenie z języka angielskiego” 

 

Zatrudnienie do przeprowadzenia zajęć z podstaw języka angielskiego dla 

dwóch jedenastoosobowych grup uczestników w ilości 60 godzin (45 

minutowych) kursu w okresie od września 2014r. do stycznia 2015r. Zajęcia 

odbywać się będą w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie 

godziny dla każdej z grup.    

 

Wymagane kwalifikacje: 

wykształcenie wyższe; 

kwalifikacje do prowadzenia zajęć; 

dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków; 

znajomość potrzeb rozwojowych uczestników; 

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć - co najmniej 3-letni staż 

odpowiadający swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia; 

 

 

Zadanie 2. „Szkolenie z języka niemieckiego” 

 

Zatrudnienie do przeprowadzenia zajęć z podstaw języka niemieckiego dla 

jednej dziesięcioosobowej grupy uczestników w ilości 60 godzin (45 

minutowych) kursu w okresie od września 2014r. do stycznia 2015r. Zajęcia 

odbywać się będą w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie 

godziny.    

 

 

 

Wymagane kwalifikacje: 

 wykształcenie wyższe; 

 kwalifikacje do prowadzenia zajęć; 

 dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków; 

 znajomość potrzeb rozwojowych uczestników; 

 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć - co najmniej 3-letni staż 

odpowiadający swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia; 
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Załącznik nr 2 

OFERTA CENOWA 

 

Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty cenowej na USŁUGĘ EDUKACYJNĄ dla 

„Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, z siedzibą ul. Armii Krajowej 9, 28-300 

Jędrzejów, związaną z realizacją projektu pn. „Języki obce -równe szanse na rynku pracy 

dla osób po 50 roku życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich, oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 

1. Cena brutto za jedną godzinę dydaktyczną zajęć: …............................... zł, 

 

Słownie:.................................................................................................. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Imię Nazwisko  / Nazwa Firmy ………………………………………..…………………………………………… 

 

Adres / Siedziba ……………………………………………………………………..……………………..……………… 

 

Numer telefonu: ………/ ……………………………………………….………. 

 

Numer faksu: ………/ .................................................. 

 

Adres kontaktowy email: …………………………………………….………………… 

 

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

 

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

 

 oświadczam, że wskazana cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji zamówienia, 

 oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności objętej projektem umowy, 

 oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje 

umowy, 

 oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 

dni od daty złożenia oferty, 

 oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

........................................................................................... 

 

........................................................................................... 

 

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

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 3 

 

 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA ZLECENIE 

NR ………………… 

 

zawarta dnia .............................., w Jędrzejowie, pomiędzy: 

 

„Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku”  

z siedzibą w Jędrzejowie, przy ulicy Armii Krajowej 9, NIP 656-232-95-76, KRS 

000716/13/444, REGON 260678657, reprezentowanym przez: 

 

1.  ………………………………………………..  

Zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

 

Imię i nazwisko /  Nazwa firmy ……………….., zam. / siedziba……………………….., dowód 

osobisty seria i nr / REGON ………………………….., NIP………………………, numer 

PESEL………………..……… 

zwanym dalej Zleceniobiorcą  

 

§ 1 

Niniejsza umowa dotyczy projektu „Języki obce -równe szanse na rynku pracy dla osób 

po 50 roku życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zwanego 

dalej Projektem. 

§ 2 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług w projekcie  pod nazwą Języki 

obce -równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”, 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………………. do ……………………………. 

3. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest finansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Dniem rozpoczęcia zleconych przez zleceniodawcę czynności jest 

……………………………………. 

§ 3 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

Godzinie – rozumie się przez to godzinę lekcyjną, tj. 45 minut 

Harmonogramie – rozumie się przez to plan zajęć, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy 

§ 4 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania 

następujących czynności, z zastrzeżeniem §5: 

1) Przeprowadzenia łącznie ……………………………. godzin zajęć w ramach zadania 1 pn. 

„Szkolenie z języka angielskiego”, według harmonogramu zajęć, w okresie od dnia 

……………………… do …………………………….,*  

2) Przeprowadzenia łącznie ……………………………. godzin zajęć w ramach zadania 2 pn. 

„Szkolenie z języka niemieckiego”, według harmonogramu zajęć, w okresie od dnia 

……………………… do …………………………….,*  

*niepotrzebne skreślić  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do: 

1) Rzetelnego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć, 
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2) Współpracy z uczestnikami zajęć, Koordynatorem Projektu w zakresie związanym z 

prawidłową realizacją Projektu. 

3) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii 

publicznej, informujących o finansowaniu projektu przez Unię Europejską zgodnie z 

wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającymi przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności. 

4) Sporządzanie harmonogramu tematycznego zajęć, 

5) Sporządzenie testów kompetencji na rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć.  

§ 5 

Zleceniobiorca oświadcza, że: 

1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem zawodowym 

do wykonania zamówienia, 

§ 6 

W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć określonych w § 4 w terminach 

określonych w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, jest on 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie.  

§ 7 

1. W celu zapewnienia płynności realizacji Projektu, Zleceniodawca może zawrzeć 

umowę na przeprowadzenie niezrealizowanych przez Zleceniobiorcę zajęć z innym 

Wykonawcą lub może dokonać korekty w całościowym (okresowym) harmonogramie 

realizacji zajęć umożliwiającej przeprowadzenie zajęć przez Zleceniobiorcę w innym 

terminie. 

2. W przypadku braku możliwości realizacji czynności wymienionych w § 4 z przyczyn 

niezależnych od Zleceniobiorcy, zajęcia niezrealizowane zgodnie z harmonogramem 

mogą także być przeprowadzone przez Zleceniobiorcę, w innym terminie 

uzgodnionym z Zleceniodawcą. 

§ 8 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności wymienionych w § 4 Zleceniobiorca otrzyma od 

Zamawiającemu wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł brutto za każdą godzinę 

zajęć 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się składać do dnia piątego następnego miesiąca 

comiesięczną kartę czasu pracy, comiesięczny protokół zdawczo-odbiorczy oraz 

comiesięczną ewidencję godzin zatrudnienia(jeżeli dotyczy). 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem do 10 dnia miesiąca po przedłożeniu 

dokumentów wymienionych w ust. 2, na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek 

bankowy pod warunkiem przekazania Zleceniodawcy przez Instytucję Pośredniczącą 

należnych środków pieniężnych.  

4. Zleceniobiorca nie będzie obciążał Zleceniodawcy odsetkami z tytułu opóźnionej 

wypłaty.  

5. Opóźnienie w wypłacie spowodowane nieterminowym wypełnieniem dokumentacji 

przez Zleceniobiorcę lub nie przekazaniem w terminie środków pieniężnych przez 

Instytucję Pośredniczącą w żaden sposób nie zwolni Zleceniobiorcy od pełnego 

wywiązania się z postanowień niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z 

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

§ 9 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez 

Zleceniodawcę. 

§ 10 

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 

nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
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§ 11 

Niniejsza umowa może być wypowiedziana w czasie jej trwania przez strony w formie 

pisemnej z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia 

upływa z końcem tygodnia. 

§ 12 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  z późn. zm.). 

§ 13 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy materiałów 

źródłowych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących 

w posiadaniu Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone w ramach Projektu. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie urządzenia, materiały i dokumenty,  

w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową są  

i pozostaną własnością Zamawiającego.  

§ 14 

Zleceniobiorca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek 

rozwiązania umowy pomiędzy nim, a Instytucją Pośredniczącą tj. Świętokrzyskim Biurem 

Rozwoju Regionalnego w Kielcach, wyraża zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez 

wypowiedzenia przez Zleceniodawcę oraz że nie będzie rościł sobie pretensji do 

jakiegokolwiek odszkodowań z tego tytułu. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie: 

1) przepisy Kodeksu Cywilnego 

2) zapisy umowy o dofinansowanie projektu oraz przepisy wynikające z warunków 

realizacji projektu. 

 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia, umowy i ustalenia, 

zarówno ustne jak i pisemne, które tracą moc z dniem zawarcia niniejszej umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 
………………………..………….                                                                     ……………………………………    
Data i czytelny podpis                                                                         Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

.........................., dnia ....................... 

 

 

Oświadczam, iż posiadam: 

 

 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

 niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć: 

 

- ………. letni staż odpowiadający rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, 

 

 

 na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie 

podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o 

odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że 

wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………………………………….                   ………………………………………………………… 
miejscowość, data                                                             podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
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Załącznik nr 5 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 

 

 

 

  

Nazwisko i imię …………………………………………  

Data urodzenia ………………………….……………..  

Miejsce urodzenia ………………………….……………..  

Adres …………………………..……………..  

Telefon ………………………….……………..  

e-mail ………………………………..……….  

Wykształcenie   

Okres nauki  Nazwa uczelni i miejscowość 

Uzyskane stopnie naukowe, tytuły 

zawodowe lub 

(od-do)  oraz nazwa kierunku Dyplomy 

    

    

    

 

(Wypisać każdy typ kształcenia ponadgimnazjalnego, począwszy od ostatniego) 

 

Szkolenia 

 

Rok Nazwa szkolenia Nazwa organizatora 

   

   

   

 

(Wypisać począwszy od ostatniego) 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Okres pracy Nazwa pracodawcy Stanowisko Krótki opis obowiązków  

(od-do) i miejscowość    

     

     

     

     

 

(Wypisać 

począwszy od 

ostatniego)    

Doświadczenie 

dydaktyczne    

Okres pracy 

Nazwa 

uczelni/szkoły/instytucji Stanowisko Krótki opis obowiązków  

(od-do) szkolącej i miejscowość    
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(Wypisać począwszy od ostatniego) 

 

Uprawnienia zawodowe 

 

- … 

 

(Wymienić uprawnienia zawodowe) 

 

Umiejętności 

 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

(Wymienić umiejętności, które mogą być ważne  (społeczne np. 

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, organizacyjne np. zarządzanie 

ludźmi i koordynowanie ich pracy, umiejętności techniczne np. umiejętność 

pracy z komputerem lub innym sprzętem specjalistycznym, twórcze np. 

publikacje własne) 

 

Informacje dodatkowe 

 

- … 

 

(podać także inne informacje, które mogą być istotne , np. dot. 

dyspozycyjności) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 

poz. 883) 

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk za 

złożenie fałszywego oświadczenia. Informacje podane w Życiorysie 

Zawodowym są zgodne  

z prawdą. 

 

 

 

……………………………………………………….                   ………………………………………………………… 
miejscowość, data                                                             podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
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Załącznik nr 6 

„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 

 

 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe, 

wykształcenie 

niezbędne do 

wykonania 

usługi + 

ewentualne 

kursy 

i szkolenia 

Doświadczenie 

w działalności 

dydaktycznej 

(w latach) 

Zakres 

powierzonych 

zadań 

związanych 

z realizacją 

przedmiotu 

zamówienia 

Podstawa 

dysponowania 

osobami 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

……………………………………………………….                   ………………………………………………………… 
miejscowość, data                                                             podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
  

 

 

 


