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Znak sprawy: ZP-261-9/22                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1    
                                                                                                                                                                                                   (do Zaproszenia do złożenia oferty 
                                                                                                                                                                                                                                                          nr 1 do umowy)                                                                                                                                                                  
                        

Sąd Okręgowy w  Siedlcach 

ul. Sądowa 2  
08 -100 Siedlce 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
DANE WYKONAWCY: 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

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

 
Regon:………………………………………………………………………..NIP: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefon/dla celów kontaktowych związanych z postępowaniem/…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

e-mail/dla celów kontaktowych związanych z postępowaniem/………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Powiat……………………………………………………………………..Województwo:…………………………………………………………………………….. 
 

Składając ofertę w postępowaniu ZP-261-9/22, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), na: „Dostawę środków czystości 
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dla Sądu Okręgowego w Siedlcach”, oferujemy cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego 
w Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach w wysokości: 

• Wartość brutto zamówienia podstawowego (bez zamówienia dodatkowego): ……………………......................................zł 

• Wartość brutto zamówienia dodatkowego (15% wartości zamówienia podstawowego) …………………………..............zł  

• MAKSYMALNA WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE PLUS ZAMÓWIENIE DODATKOWE) 
:……………….........................zł  

(Słownie maksymalna wartość brutto zamówienia : ………………………………………………….....................................................................................) 

 

➢ UWAGA: JAKO CENĘ OFERTY SŁUŻĄCĄ DO WYBORU WYKONAWCY PRZYJĘTA ZOSTANIE CENA MAKSYMALNA PODANA W 
FORMULARZU OFERTOWYM, KTÓRA STANOWI SUMĘ CENY BRUTTO ZA WYKONANIE PODSTAWOWEGO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA ORAZ CENY BRUTTO ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO.    

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.  

   

Podana przez nas cena ofertowa wynika z poniższej specyfikacji: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Nazwa artykułu  jm Opis artykułu Ilość  Cena jednostkowa brutto Wartość brutto  

Kol. 1. Kol. 2. Kol. 3. Kol. 4. Kol. 5. Kol. 6. Kol. 7. (kol. 5 x Kol. 6) 

1. 
Kubki jednorazowe do 
zimnej wody 

op/100 szt. 
Kubki PCV przeźroczyste o 
pojemności 200 ml. 

70   
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2. 
Mop płaski Vileda Active 
Max 

szt.  

Mop płaski Active MAX 
przeznaczony jest do 
czyszczenia na mokro. 
Może być stosowany do 
każdego rodzaju podłóg. 
Długość drążka 130 cm, 
nakładka trapez 43 x 37 x 
9,5 cm  

4   

3. 
Wkład do mopa Vielda 
Active Max 

szt. 

Wkład do czyszczenia 
każdego rodzaju podłóg 
pasujący do mopa Active 
Max. Do użycia na mokro i 
na sucho. Możliwość 
prania.  

6   

4. 
Wkład do mopa płaskiego 
Vileda - Style  

szt. 

Miękki wkład do mopa 
płaskiego pasujący do 
modelu Active Max. Do 
użycia na mokro i na sucho, 
nierysujący powierzchni. 
Możliwość prania.  

24   

5. 
Wkład do mopa Easy 
Wring and Clean 

szt. 

Pasuje do mopa 
obrotowego Easy WRING 
and CLEAN 
oraz Easy WRING and 
Clean TURBO. Skład- 
Mikrofibra 64%, Poliester 
21%, Poliamid 15% 

20   

6. 
Mydło do pojemników  
z lanoliną CLEANPRO 

op/5l 

Lekko perfumowane mydło 
płynne do rąk i ciała o 
świeżym zapachu 
zielonego jabłuszka. 
Delikatne i przyjazne dla 
skóry.Wspł. pH (max) 5,5 
(zapach: zielone jabłuszko), 
zawiera glicerynę 

20   
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7. 
Odświeżacz powietrza w 
sprayu BRISE  

szt. 
Odświeżacz powietrza w 
aerozolu 

70   

8. 
Wkład do odświeżacza 
Glade by Brise Automatic 

szt. 

Wkład wymienny do 
odświeżacza powietrza 
Glady by Brise Automatic. 
Zapachy: drzewo 
sandałowe i jaśmin, 
japoński ogród, wanilia. 
Pojemność: 269 ml 

20   

9. 
Mleczko do czyszczenia  
CIF Cream Ultra White 

op/0,7l 

CIF Mleczko do 
czyszczenia Cream Ultra 
White z wybielaczem i 
mikrogranulkami 

20   

10. Płyn do WC Tytan zielony op 0,7l 

Płyn do czyszczenia toalet, 
usuwa kamień i 
zabrudzenia na lini wody 
oraz również ponad nią 

50   

11. 
Płyn do WC CILLIT 
Kamień i Rdza  

op/0,75l 

Cillit preparat w płynie do 
WC. Środek efektywnie 
czyści muszlę toaletową, 
usuwając kamień, rdzę i 
osady. Płyn skutecznie 
myje, nie pozostawiając 
zacieków na czyszczonej 
powierzchni. Zapachy: las, 
cytryna, świeżość 

60   
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12. 
Preparat PRONTO Multi 
Surface Cleaner 

op/0,3l 
Antystatyczny preparat w 
sprayu do czyszczenia i 
pielęgnacji mebli 

50   

13. 
Płyn do mycia naczyń  
LUDWIK  

op/5l 

Płyn do mycia naczyń, 
silnie skoncentrowany, 
usuwający całkowicie 
tłuszcz, niepozostawiający 
zacieków o zapachu 
miętowym i cytrynowym, 
pH neutralne dla skóry 

20   

14. 
Płyn do mycia naczyń  
LUDWIK  

op/0,5l 

Płyn do mycia naczyń, 
silnie skoncentrowany, 
usuwający całkowicie 
tłuszcz, niepozostawiający 
zacieków o zapachu 
miętowym i cytrynowym, 
pH neutralne dla skóry 

10   

15. 

Gąbka do czyszczenia bez 
detergentów Jan 
Niezbędny Magiczna 
gąbka 

op/2szt 

Gąbka do usuwania plam i 
rys z różnych powierzchni: 
ścian, podłóg, drzwi, 
glazury, zlewu, wanny, a 
także plastiku np. ram 
okien, mebli ogrodowych 
bez używania detergentów.  

12   

16. 
Zmywak kuchenny z 
gąbką 

op/5 szt. 

Zmywak kuchenny 
dwustronny gąbka/ ścierka 
szorstka. Trwale połączone 
ze sobą. (maxi - 95 x 70 x 30 
mm) 

10   
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17. Ręcznik kuchenny op/2 rolki 
Kolor biały, surowiec: 100% 
celuloza. Gramatura: 18 
g/m2. Ilość warstw: 2 

50   

18. 
Ręcznik papierowy ZZ 
Tork Advanced  

karton/20 
op 

Ręczniki papierowe ZZ 
pakowane w karton po 20 
sztuk  
(4 000 listków), ilość 
warstw- 2, kolor- biały, H3- 
system ze składkami C i 
ZZ, rozmiar listka: 23cm x 
23cm 

15   

19. 
Papier toaletowy MERIDA 
TOP  

op/6 szt. 

Papier toaletowy MERIDA 
TOP, biały, 
dwuwarstwowy. 
Ø 230 mm x 90 mm x 245 m 

15   

20. 
Ściereczka z mikrofibry 
GOSIA XXL 

szt. 
Ścierka Mirofibra XXL. 
Wym. 50cm x 60cm 

30   

21. 
Ściereczka z mikrofazy 
Clean Pro 30x30 

szt. 

Ścierka z mikrofazy 30cm x 
30cm, gramatura- 220g/m², 
włókno- 100% microfibra, 
skład- polyester 80%, 
poliamid 20%, konsystencja 
gruba, mięsista, chłonność- 
wysoka absorpcja do 400% 

30   
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22. 
Ściereczka z mikrofazy  
CLEAN PRO 40x40 

szt. 

Ścierka z mikrofazy 40cm x 
40cm, gramatura: 320g/m², 
włókno- 100% microfibra, 
skład- polyester 80%, 
poliamid 20%, konsystencja 
gruba, mięsista, chłonność- 
wysoka absorpcja do 400% 

30   

23. Ścierka do monitorów szt. 
Ścierka do czyszczenia 
monitorów LCD 

15   

24. 

Środek do gruntownego 
czyszczenia urządzeń 
sanitarnych MERIDA 
SUPER SANITIN PLUS 

op/1l 

Środek do mycia i 
czyszczenia urządzeń oraz 
pomieszczeń sanitarnych. 
Przydatny w czyszczeniu 
przedmiotów 
chromowanych i 
przedmiotów wykonanych 
ze stali nierdzewnej takich 
jak baterie łazienkowe, 
armatura 

5   

25. 
Środek do usuwania 
zabrudzeń Swish Jet 

op/5l 

Skoncentrowany, 
uniwersalny preparat 
przeznaczony do usuwania 
wszelkiego rodzaju 
trudnych zabrudzeń. 

2   

26. 
Środek do mycia podłóg 
Swish SP-100 Floral 

op/5l 

Skoncentrowany preparat 
czyszczący o 
właściwościach 
antypoślizgowych do 
różnego rodzaju 
powierzchni odpornych na 
działanie wody. 

4   
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27. 
Środek do mycia podłóg 
Swish SP-100 Floral 

op/1l 

Skoncentrowany preparat 
czyszczący o 
właściwościach 
antypoślizgowych do 
różnego rodzaju 
powierzchni odpornych na 
działanie wody. 

2   

28. 
Środek do mycia 
wykładziny PCV Swish 
SP-110 

op/1l 

Skoncentrowany środek do 
mycia i pielęgnacji podłóg 
laminowanych o 
właściwościach 
antystatycznych.  

2   

29. 
Środek do mycia 
wykładziny PCV Swish 
SP-110 

op/5l 

Skoncentrowany środek do 
mycia i pielęgnacji podłóg 
laminowanych o 
właściwościach 
antystatycznych.  

4   

30. 
Środek do mycia podłóg 
drewnianych Osmo Wisch 
Fix 

op/5l 

Rozpuszczalny w wodzie 
koncentrat do codziennego 
czyszczenia podłóg 
olejowoskowanych.  

1   

31. 
Środek do mycia podłóg 
drewnianych Osmo Wisch 
Fix 

op/1l 

Rozpuszczalny w wodzie 
koncentrat do codziennego 
czyszczenia podłóg 
olejowoskowanych.  

3   
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32. 
Środek do mycia stali 
nierdzewnej Lotnik HALO 
INOX 

op/1l 

Uniwersalny środek 
czyszczący do stali inox i 
innych powierzchni 
zmywalnych. Idealnie 
usuwa zacieki, odciski 
palców, brud, kurz i plamy 
różnego pochodzenia z 
elementów wykonanych ze 
stali nierdzewnej oraz 
innych powierzchni 
zmywalnych, w tym szkła i 
luster. Pozostawia czystą i 
lśniącą powierzchnię. Nie 
wymaga spłukiwania.  

2   

33. 
Środek do mycia stali 
nierdzewnej Lotnik HALO 
INOX 

op/5l 

Uniwersalny środek 
czyszczący do stali inox i 
innych powierzchni 
zmywalnych. Idealnie 
usuwa zacieki, odciski 
palców, brud, kurz i plamy 
różnego pochodzenia z 
elementów wykonanych ze 
stali nierdzewnej oraz 
innych powierzchni 
zmywalnych, w tym szkła i 
luster. Pozostawia czystą i 
lśniącą powierzchnię. Nie 
wymaga spłukiwania.  

2   

34. Worki 120l mocne op/25 szt. 
Worki na śmieci 120 litrów. 
Mocne worki na śmieci 
typu LDPE 

100   
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35. Worki 35l mocne op/50 szt. 
Worki na śmieci 35 litrów. 
Mocne worki na śmieci 
typu LDPE 

200   

36. Worki do niszczarek 34 L op/100 szt. 
Worki do niszczarek 
Fellows 99Ci, poj. 34 litry 

2   

37. Worki do niszczarek 94L op/50 szt. 
Worki do niszczarek 
Fellows, poj. 94 litry 

3   

38. 

Worki 60l mocne kolor 
niebieski z paskiem 
zaciskowym 

op/10szt 

Worki do segregacji 
papieru o otworze 
wlotowym minimum 
32mmx32mm 

130   

39. 

Worki 60l mocne kolor 
zielony z paskiem 
zaciskowym 

op/10szt 

Worki do segregacji - 
odpadów mieszanych  o 
otworze wlotowym 
minimum 32mmx32mm 

130   

40. 

Worki 60l mocne kolor 
żółty z paskiem 
zaciskowym 

op/10szt 

Worki do segregacji - 
plastiku,metalu o otworze 
wlotowym minimum 
32mmx32mm 

100   

41. 

Worki 60l mocne kolor 
czarny z paskiem 
zaciskowym 

op/10szt 

Worki do segregacji do 
odpadów biodegradalnych 
o otworze wlotowym 
minimum 32mmx32mm 

40   



 
 
 

 

                                                 Formularz Ofertowy – „Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach”.                                                  Strona 11 
 

42. 
Odkamieniacz do 
czajników elektrycznych 

szt. 

Odkamieniacz w proszku, 
usuwa osad z kamienia z 
urzadzeń drobnego AGD. 
Preparat przeznaczony jest 
do urzadzeń takich jak 
czajniki tradycyjne, 
elektryczne, ekspresy 

15   

43. 
Zestaw szufelka stojąca ze 
zmiotką na kiju. 

szt. 

Zestaw składający się ze 
stojącej szufelki z gumową 
krawędzią oraz zmiotki z 
miękkiego włosia. 
Pozostałe elementy 
wykonane z plastiku i 
alumunium.  

3   

44. 
Antystatycna miotełka do 
kurzu ULTRA CLEAN  

szt. 
Antystatyczna miotełka o 
długości 48 cm do zbierania 
kurzu.  

8   

45. 
Szczotka do czyszczenia 
fug i kątów z kijem 

szt. 

Szczotka o długości 20-
25cm do czyszczenia fug i 
kątów przy ścianach, 
podłogach. Ma twarde 
włosie ścięte pod kątem 
dzięki czemu idealnie 
doczyszcza trudno 
dostępne miejsca np. w 
toaletach. Zestaw składa się 
ze szczotki, redukcji oraz 
kija aluminiowego. 

1   

46. 
Szczotka do zamiatania z 
kijem Vileda Classica 2w1 

szt. 

Szczotka do zamiatania z 
dwoma rodzajami włosia 
do różnych rodzajów 
podłóg: z twardego 
drewna, kafelków, podłóg 
winylowych oraz PCV.  

2   
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47. Rękawiczki gumowe szt. 

Rekawice gumowe robocze 
do sprzątania. Na części 
chwytnej nakrapiane, 
dzięki czemu zyskują 
lepszą przyczepność. 
Odporne na rozciąganie. 
Rozmiar M 

30   

Razem środki czystości:  

Pielęgnacja terenu zewnętrznego 

L.p Nazwa artykułu  j.m Opis artykułu  Ilość  Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 

Kol 1. Kol. 2. Kol. 3. Kol.4. Kol. 5. Kol. 6. 
Kol. 7.                                                                 

(Kol. 5 x Kol. 6) 

1. 
Nawóz do trawnika 
Florovit Mistrzowski 
trawnik 

op/25kg 

Nawóz do trawników z 
mchem marki Florovit.  
Pobudza trawę do 
intensywnego krzewienia, 
zapewnia jej intensywne 
wybarwienie, poprawia 
zwartość darni, a przede 
wszystkim zapobiega 
porastaniu mchem i 
chwastami. Nawóz o 
wysokiej zawartości azotu, 
żelaza oraz innych z uwagą 
wyselekcjonowanych 
składników mineralnych. 

1   
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2. 
Mieszanka traw 
gazonowych 
FINGARDEN ELEGANT 

op/5kg 

Przeznaczona jest przede 
wszystkim na ekskluzywne 
trawniki dywanowe i 
trawniki przydomowe. 
Tworzy zwartą i piękną 
kolorystycznie darń, którą 
charakteryzuje bardzo 
powolny odrost oraz 
wysoka odporność na 
mrozy i suszę. Wydajność: 
5kg nasion starcza na około 
200m2 trawnika.  

1   

3. 
Grabie do liści CELLFAST 
ERGO 

szt 

Duże grabie do grabienia 
liści, trawy i innych 
odpadów ogrodowych na 
niewielkich jak i dużych 
powierzchniach. Lekki 
alumioniowy trzonek i 
wymienna głowica z 
tworzywa sztucznego. 
Zakres szerokości pracy: 
525 mm.  

1   

4. 
Chlorek wapnia w 
płatkach 

op/25kg 

Chlorek wapnia jest 
środkiem zastępującym sól 
drogową, a przy tym jest 
bardziej skuteczny. Środek 
można stosować podczas 
mrozu  i zapobiegawczo, 
przed jego 
występowaniem. Chlorek 
nie powoduje korozji 
metalu, nie uszkadza 
nawierzchni dróg oraz 
butów, na których nie 
pozostawia białego nalotu. 
Jest środkiem 
ekologicznym, 

20   
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nietoksycznym dla ludzi, 
zwierząt i roślin.  

5. 
Zestaw metalowa zmiotka 
stojąca z szufelką 

szt. 

Zestaw składający się ze 
stojącej szufelki metalowej 
oraz zmiotki z twardego 
włosia. Zestaw 
przeznaczony do 
stosowania na zewnątrz. 

1   

6. 
Druciana szczotka do fug 
na kiju 

szt. 

Druciana szczotka do 
czyszczenia fug kostki 
brukowej. Kio długości 
120cm wykonany z 
drewna. Część robocza 
zakończona drucianym 
włosiem, ułożonym w 
kształt litery V.  
Wyposażona dodatkowo w 
stalowy drapak.  

1   

7. 

Impregnat pogłebiający 
kolor kamienia AKEMI 
Farbtonvertiefer 

litr 
Impregnat pogłębiający 
kolor kamienia 

1   

8. 

Środek do mycia 
(czyszczenia) kamienia 
AKEMI Setinreiniger 

litr 
Środek do gruntownego 
mycia kamienia 

5  

 
 
 
  

 

Razem środki czystości: 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 

                                                 Formularz Ofertowy – „Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach”.                                                  Strona 15 
 

Środki czystości do samochodów  

Lp. Nazwa artykułu  j.m Opis artykułu  Ilość  Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 

Kol. 1. Kol. 2 Kol. 3  Kol. 4. Kol. 5. Kol. 6. 
Kol. 7.                                                           

(Kol. 5 x Kol. 6) 

1. 
Ścierka z mikrofibry do 
samochodu  

szt. 
Wymiary 40cm x 40cm, 
gramatura- 210 g, super 
miękka i chłonna 

6   

2. 
Płyn do spryskiwaczy 
(zimowy) Premium PLAK 

op/5l 

Zimowy płyn do 
spryskiwaczy szyb i 
reflektorów 
samochodowych 

4   

3. 
Płyn do spryskiwaczy 
(letni) Premium PLAK 

op/5l 
Letni płyn do spryskiwaczy 
szyb i reflektorów 
samochodowych 

2   

4. 
Odświeżacz powietrza 
samochodowy Ambi Pur  

szt. 

wkłady do urządzenia 
odświerzajacego powietrze 
w samochodzie. Zapach 
wanilia, cytrus 

4   
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5. 
Areozol do czyszczenia 
kokpitów samochodowych 
PLAK  

op/0,6l 

Areozol do czyszczenia i 
konserwacji kokpitu. Łatwo 
się rozprowadza, 
długotrwale nabłyszcza i 
odświeża kolor. Zawiera 
silikon. Zapach: cytryna, 
lawenda, wanilia, wiśnia. 
Półmat.  

4   

6. 
Preparat do czyszczenia 
kokpitów samochodowych 
PLAK KOKPIT 2R 

op/ 0,75l 

Preparat do czyszczenia i 
konserwacji kokpitu oraz 
innych elementów we 
wnętrzu samochodu 
wykonanych z tworzyw 
sztucznych. 

2   

7. 
Pianka do tapicerki 
samochodowej i dywanów  
PLAK PRACTICAL LINE 

op/ 0,5l 

Preparat do czyszczenia i 
odświeżania tapicerki 
materiałowej, welurowej, 
dywanów i tkanin 

2   

Razem środki czystości do samochodów:  

Razem zamówienie podstawowe:  

Zamówienie dodatkowe - 15% wartości zamówienia podstawowego:  

Maksymalna wartość brutto zamówienia (zamówienie podstawowe plus zamówienie dodatkowe):  
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Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, iż podana przez nas cena ofertowa brutto jest stała, niezmienna oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku 
osób fizycznych). Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania 
przez Wykonawcę zakresu umowy.  

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu na jej złożenie. 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia 
oferty oraz w załącznikach. 

4. Oświadczamy, iż załączony do Zaproszenia do złożenia oferty wzór umowy został przez nas zaakceptowany, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty,  podpisać umowę na warunkach określonych w tym wzorze. 

5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1)      rozporządzenie 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). 

 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy usunąć treść 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

……………………………..dnia …...............2022 r.               .………………………………………………………..                                
    /Miejscowość/                                                                              /podpis Wykonawcy lub  osoby  upoważnionej  
                                                                                                                 do występowania w imieniu Wykonawcy/ 

Niniejszy wzór formularza  
          zatwierdzam:  
 
 
………………………………. 
         (Zamawiający) 
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