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Słupsk, dnia 24 czerwca 2019 r.  

 
ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 

  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
                                     

 

Nr zamówienia: 323/2019                   

 

Wszyscy wykonawcy 
                                                         

 

INFORMACJA 

o rozstrzygnięciu postępowania 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 

oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego AP w Słupsku” w ramach projektu „Rozwój 

systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, dokonano 

następujących czynności: 

 

Zadanie 1 -  Zakup i dostawa zestawu tęczowych tablic (bez skrutów) oraz hashy – dokonano wyboru 

oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

   KOMA NORD Sp. z o.o.,  

81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 2 -  Zakup i dostawa oprogramowania różnego – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 

złożonej przez Wykonawcę:   

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz SJ 

73-110 Starogard Szczeciński, ul. Racławicka 23 
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Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

3 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard 

Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 3 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 1 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

Innovation In Technology Sp. z o.o. 

78-100 Niekanin ul. Śliwkowa 1 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
55,11 40,00 95,11 pkt 

2 
Innovation In Technology Sp. z o.o.  

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

3 
EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
57,57 40,00 97,57 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 
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Zadanie 4 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 2 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz SJ 

73-110 Starogard Szczeciński, ul. Racławicka 23 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
40,74 40,00 80,74 pkt 

3 
EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 5 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 3 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

Paweł Owczarzak EUPOL 

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
43,79 40,00 83,79 pkt 
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3 

Paweł Owczarzak EUPOL 

ul. Palinkiewicza 3 

63-000 Środa Wielkopolska 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

4 
Innovation In Technology Sp. z o.o.  

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

5 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23 

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
54,19 40,00 94,19 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 6 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

   KOMA NORD Sp. z o.o.,  

81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

3 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
54,28 40,00 94,28 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 7 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 5 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

Paweł Owczarzak EUPOL 

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 
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60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
20,94 40,00 60,94 pkt 

3 

Paweł Owczarzak EUPOL 

ul. Palinkiewicza 3 

63-000 Środa Wielkopolska 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

4 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23 

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
25,56 40,00 65,56 kt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 8 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 6 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz SJ 

73-110 Starogard Szczeciński, ul. Racławicka 23 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
38,26 40,00 78,26 pkt 

3 
EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

podlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 
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Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 9 -  Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 7 – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:  

Paweł Owczarzak EUPOL 

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 

RESTOR  

P.Anton, A.Czapski, T.Rostropowicz  

Spółka jawna 

ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 

podlegająca 

odrzuceniu 
- - - 

2 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
20,17 40,00 60,17 pkt 

3 

Paweł Owczarzak EUPOL 

ul. Palinkiewicza 3 

63-000 Środa Wielkopolska 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

4 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
44,38 40,00 84,38 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 10 -  Zakup i dostawa oprogramowania do reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni 

dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

Comarch Spółka Akcyjna 

31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39A 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 
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1 

Comarch Spółka Akcyjna 

Aleja Jana Pawła II 39A ,31-864 

Kraków 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 11 -  Zakup i dostawa oprogramowania do kontroli komputerów – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz SJ 

73-110 Starogard Szczeciński, ul. Racławicka 23 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 

1 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
42,60 40,00 82,60 pkt 

2 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 

 

Zadanie 12 -  Zakup i dostawa oprogramowania do wirtualizacji – dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę:   

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz SJ 

73-110 Starogard Szczeciński, ul. Racławicka 23 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie 

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: cena 

60%, czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Czas przywrócenia 

oprogramowania/systemu do 

użytkowania, zgodnie z celem 

przedmiotu zamówienia  

(waga 40%) 
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1 
KOMA NORD Sp. z o.o.  

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
40,78 40,00 80,78 pkt 

2 

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz SJ  

ul. Racławicka 23,  

73-110 Stargard Szczeciński 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 10.2. SIWZ). 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 

największa ilość punktów zgodnie z powyższą tabelą. 
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