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REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 

REALIZOWANEJ W RAMACH „GALI CCIFP - 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ” 

(dalej jako: „REGULAMIN”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa organizację oraz zasady uczestnictwa w aukcji charytatywnej „GALI CCIFP - 

Solidarni z Ukrainą”, która zostanie przeprowadzona w dniu 27 maja 2022 roku, w godzinach 

22:30-23:30, przy ul. Królewskiej 11, 00-065 w Warszawie, w hotelu Sofitel Warsaw Victoria 

(dalej jako: „Aukcja”). Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przeznaczony na pomoc 

ukraińskim uchodźcom realizowaną przez organizację charytatywną pod nazwą Polska Akcja 

Humanitarna. 

2. Organizatorem Aukcji jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) z siedzibą w Warszawie, 

al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, będąca Związkiem Pracodawców, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie 

Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000147491, REGON: 01066918400000, NIP: 5261737417 

(dalej jako: „Organizator”). 

3. Przedmiotem Aukcji są ruchomości przekazane przez darczyńców na ten cel (dalej jako: 

„Przedmioty”). Szczegółowa lista Przedmiotów stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych 

Przedmiotów wobec Uczestników (patrz § 2 ust. 1 Regulaminu) będących przedsiębiorcami i 

wobec przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy prowadzą jednoosobową 

działalność gospodarczą, jeżeli uczestnictwo w Aukcji ma dla nich zawodowy charakter. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 

1. Uczestnikami Aukcji (dalej jako: „Uczestnik”) mogą być: 

a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale 

mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2. Zabronione są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie 

aukcji. 
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3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Aukcji, jeżeli stwierdzi wystąpienie działań 

wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu. 

4. Udział w aukcji jest dobrowolny. Uczestnikiem aukcji może zostać osoba biorąca udział w „GALI 

CCIFP - Solidarni z Ukrainą”, która zgłosi chęć udziału w aukcji Organizatorowi. Dokładne 

informacje na temat organizowanej gali oraz sposób zapisu na galę znajdują się na stronie: 

https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/gala-ccifp-solidarni-z-ukraina.html.  

5. Przystępując do Aukcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, 

spełnia warunki i kryteria uczestnictwa w Aukcji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu i na zasadach opisanych w Załączniku nr 2 Regulaminu. 

§ 3 PRZEBIEG AUKCJI 

1. Aukcja odbędzie się w Warszawie, przy ul. Królewskiej 11, w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. 

Rozpoczęcie aukcji planowane jest na godzinę 22:30 27 maja 2022 roku, a zakończenie na 

godzinę 23:30 27 maja 2020 roku. 

2. Prowadzący przedstawia Uczestnikom warunki licytacji przed przystąpieniem do licytacji. 

3. Aukcja jest aukcją publiczną i odbywa się ustnie – podawane ceny są informacjami jawnymi, 

dostępnymi dla każdego Uczestnika. 

4. Każdy Uczestnik może wylicytować jeden lub więcej Przedmiotów. 

5. Organizator zapewni i wyda Uczestnikom kartki z numerkami służące do licytacji. 

6. Prowadzący otwiera licytację poprzez zaproponowanie ceny wywoławczej. 

7. Po otwarciu licytacji, Uczestnicy dokonują licytacji Przedmiotu/przebicia oferty poprzez 

uniesienie kartki z numerkiem do licytacji w górę i podanie proponowanej kwoty. 

8. Kwoty licytacji/przebicia powinny być podane w pełnych polskich złotych (PLN). Kwoty z 

groszami nie będą uwzględniane. 

9. Kwota przebicia powinna być wyższa od poprzedniej kwoty zgodnie z zasadami poniżej: 

 500 – 10 000 -> o co najmniej 500 zł 

 10 000 – 20 000 -> o co najmniej 1000 zł 

 20 000 – 30 000 -> o co najmniej 2000 zł 

 30 000 – 50 000 -> o  co najmniej 2000 zł/5000 zł/8000 zł (np. 32 000, 35 000, 38 000) 

 50 000 – 100 000 -> o co najmniej  5000 zł. 

 

10. Kwoty zgłoszone przez Uczestnika są wiążące i nie mogą zostać przez niego odwołane. 

11. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji złoży ofertę wyższą. 

12. Uczestnik jest odpowiedzialny za złożoną przez siebie ofertę cenową. Oferty cenowe nie 

powinny być składane w sposób lekkomyślny, omyłkowy lub też bez zapoznania się i 

rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z Regulaminem i powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/gala-ccifp-solidarni-z-ukraina.html
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13. Organizator Aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika m.in. z następujących 

powodów: 

a) braku kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych, 

b) utraty wiarygodności przez Uczestnika Aukcji. 

14. Zwycięzcą licytacji zostanie Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji, poprzez 

trzykrotne wywołanie stawki tego Uczestnika, złożył najwyższą ofertę (dalej jako: 

„Zwycięzca”). Po trzecim wywołaniu stawki następuje przybicie. Z momentem udzielenia 

przybicia, zostaje zawarta umowa sprzedaży licytowanego Przedmiotu. 

15. Zwycięzca, o którym mowa w § 3 ust. 14 Regulaminu, przekaże Organizatorowi dane niezbędne 

do wydania Przedmiotu: 

a) imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej lub nazwę jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, 

b) informacje o wybranym sposobie płatności za wylicytowany Przedmiot, zgodnie z § 4 ust. 

4 Regulaminu, 

c) w przypadku wyboru wysyłki wylicytowanego Przedmiotu również adres 

korespondencyjny na terenie Polski, 

d) adres e-mail i numer telefonu. 

16. Zwycięzca licytacji, który niezwłocznie po zakończeniu Aukcji nie zapłaci pełnej ceny za 

wylicytowany Przedmiot, zobowiązany jest do złożenia ,,Oświadczenia zwycięzcy licytacji” 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

§ 4 ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wydanie Przedmiotu następuje po zapłacie całej ceny za wylicytowany Przedmiot, zgodnie ze 

złożoną ofertą cenową, która wygrała Aukcję, po uprzednim złożeniu „Oświadczenia Zwycięzcy 

licytacji”, które stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Organizator przenosi wierzytelność ceny za wylicytowany Przedmiot na organizację 

charytatywną – Polską Akcję Humanitarną. Wpłaty za wylicytowany Przedmioty należy 

dokonać na zbiórkę organizacji charytatywnej Polskiej Akcji Humanitarnej, za pośrednictwem 

zbiórki CCIFP – Solidarni z Ukrainą: https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina  

3. Płatność za wylicytowany Przedmiot jest możliwa tylko poprzez zbiórkę organizacji 

charytatywnej, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu. 

4. Wpłaty za wylicytowany Przedmiot będzie można dokonać: 

a) w trakcie „GALI CCIFP - Solidarni z Ukrainą”, w sposób przewidziany i zapewniony przez 

Organizatora Aukcji; 

b) samodzielnie poprzez stronę https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina. 

https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina
https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina
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5.  Podczas realizacji wpłaty poprzez stronę https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina, w polu 

„Twój podpis” należy podać imię i nazwisko Uczestnika lub jego nazwę.  

6. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym (dane do przelewu tradycyjnego są 

dostępne na stronie https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina) lub dokonania wpłaty 

anonimowej, bez podawania imienia, nazwiska lub nazwy, Zwycięzca aukcji jest zobowiązany 

do przekazania Organizatorowi potwierdzenia wykonania przelewu. 

7. Przedmiot będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym 

przez Organizatora po potwierdzeniu dokonania płatności. 

8. Organizator na wniosek Zwycięzcy może wysłać Przedmiot pocztą kurierską na koszt 

Zwycięzcy. 

9. Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczającym 

terminie do 7 czerwca 2022 roku. 

10. W przypadku niedokonania zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot w terminie wskazanym w 

§ 4 ust. 9 Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

§ 5 REKLAMACJE 

1. Reklamacja przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji, może zostać zgłoszona przez Uczestnika w 

formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora: ccifp@ccifp.pl w temacie wpisując 

„Licytacja GALA CCIFP - Solidarni z Ukrainą – reklamacja przeprowadzenia aukcji”. W zgłoszeniu 

należy podać przyczynę reklamacji, adres e-mail zgłaszającego oraz żądanie związane ze 

składaną reklamacją. 

2. Reklamacja przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni od 

daty wpłynięcia. Odpowiedź na reklamacje jest udzielana za pośrednictwem wiadomości e-

mail. 

3. Niezależnie od § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu, Uczestnik, który jest osobą fizyczną lub prowadzi 

jednoosobową działalność gospodarczą oraz uczestnictwo w Aukcji nie ma dla niego 

zawodowego charakteru, może zgłosić reklamację Przedmiotu w terminie jednego roku 

(Przedmiot używany) lub w ciągu dwóch lat (Przedmiot nowy) od dnia wydania Przedmiotu 

nabytego w drodze licytacji.  

4. Reklamacji Przedmiotu Uczestnik, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, może dokonać w 

dowolnej formie, w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail 

Organizatora: ccifp@ccifp.pl osobiście w siedzibie Organizatora lub wysyłając zgłoszenie 

listownie na adres siedziby Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę 

https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina
https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina
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zgłoszenia reklamacji, dane kontaktowe do Uczestnika zgłaszającego oraz żądanie związane ze 

składaną reklamacją. 

5. Organizator rozpatruje reklamacje dotyczące Przedmiotu w ciągu 30 dniu od ich daty 

wpłynięcia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny 

sposób wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu. 

§ 6 DANE OSOBOWE 

1. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 

Regulaminu. Zmiana załącznika nr 2 nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez 

Organizatora w każdym czasie. 

2. Jeżeli dane osobowe zbierane przez Organizatora przekazywane są przez osobę trzecią, osoba 

ta zobowiązana jest do przekazania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych 

osobie, której dane przekazuje Organizatorowi. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, 4 

piętro, oraz na stronie internetowej www.ccifp.pl Regulamin będzie również wywieszony w 

miejscu przeprowadzenia Aukcji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zawieszenia organizacji Aukcji 

z przyczyn technicznych. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Aukcji 
przeprowadzonej podczas „GALI CCIFP - Solidarni z Ukrainą” 

 

PRZEDMIOTY AUKCJI 

1. Sportfive - Koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej z podpisami piłkarzy reprezentacji / T-shirt de 

l'équipe nationale de football polonaise signé par les joueurs 

2. Restauracja Pierre Gagnaire - Obiad lub kolacja dla 2 osób w restauracji Pierre Gagnaire / Déjeuner ou 

dîner pour 2 personnes au restaurant Pierre Gagnaire 

3. Arval Service Lease Polska- Weekend z elektrycznym samochodem marki Premium, Jaguar I-Pace / le 

Week-end avec une voiture électrique haut de gamme, Jaguar I-Pace 

4. Canal+ Polska - Zaproszenie VIP dla 2 osób na żużlową Galę PGE Ekstraligi z noclegiem w hotelu / 

Invitation VIP pour 2 personnes au Gala PGE Ekstraliga Speedway avec hébergement 

5. Michelin Polska - Zwiedzanie fabryki Michelin w Olsztynie i lunch z Prezesem Michelin / Visite de 

l'usine Michelin à Olsztyn et déjeuner avec le PDG de Michelin 

6. Sofitel Warsaw Victoria - Weekendowy pobyt (2 noce) dla 2 osób w hotelu Sofitel Warsaw Victoria ze 

śniadaniem w pokoju Luxury / Séjour (2 nuits) pour 2 personnes à l'hôtel Sofitel Warsaw Victoria avec 

petit-déjeuner dans la chambre de Luxury 

7. Restauracja „Nuta” - Kolacja dla 2 osób w restauracji ,,Nuta” w Warszawie, przygotowana przez Szefa 

Kuchni Andrea Camastra / Dîner pour 2 personnes au restaurant "Nuta" à Varsovie, préparé par le chef 

Andrea Camastra 

8. Ewa Ciepielewska Design - Płaszcz damski projektantki Ewy Ciepielewskiej / Trench de créateur pour 

femmes par Ewa Ciepielewska Design 

9. Stéphane Antiga - Koszulka reprezentacji Polski w siatkówce oraz koszulka meczowa aktualnych 

wicemistrzyń Polski kobiet w siatkówce, podpisane i podarowane przez Stephane’a Antigę / T-shirt de 

l'équipe nationale polonaise de volley-ball et maillot de match des vice-championnes de Pologne de 

volley-ball féminin, signés et offerts par Stéphane Antiga. 

10. Canal+ Polska - Piłka nożna PKO BP Ekstraklasy z podpisami mistrzów Polski / Ballon de football PKO BP 

Ekstraklasa avec les signatures des champions de Pologne. 

11. Sofitel Grand Sopot - Dwudniowy pobyt dla 2 osób w hotelu Sofitel Grand Sopot z dostępem do 

prywatnej plaży / Séjour de deux nuits pour 2 personnes à l'hôtel Sofitel Grand Sopot avec accès à une 

plage privée. 

12. Wyborowa Pernod Ricard - Sześciolitrowa butelka limitowanej edycji szampana G.H. Mumm / 

Bouteille de six litres de champagne G.H. Mumm en édition limitée. 

13. Gaël Monfils - Rakieta tenisowa francuskiego tenisisty Gaëla Monfilsa z jego autografem / Raquette de 

tennis autographiée par Gaël Monfils. 

14. Veolia Polska - Dwa podwójne zaproszenia na wybrany mecz Ekstraklasy z udziałem Legii  w sezonie 

2022/2023 w loży Diamond. / Deux invitations doubles pour un match d'Ekstraklasa sélectionné 

auquel participera l’équipe de Legia au cours de la saison 2022/2023 dans la loge Diamant. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Aukcji 
 przeprowadzonej podczas „GALI CCIFP - Solidarni z Ukrainą” 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ / ZWYCIĘZCÓW AUKCJI 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ FRANCUSKO-POLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ (CCIFP) PN. „SOLIDARNI Z 

UKRAINĄ” („GALA”) 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, będąca Związkiem Pracodawców, 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000147491, NIP: 526-17-37-417, REGON: 010669184 (dalej jako: „My” 

/ „Administrator”). 

 

Z Administratorem możesz kontaktować się pisząc na adres siedziby wskazany powyżej lub na adres e-

mail: ccifp@ccifp.pl. 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o 

poniżej wskazane podstawy prawne: 

 

 Gdy jesteś zapisany na Galę Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: 

o obsługi zapisów na Galę i wewnętrznej organizacji technicznej na podstawie Naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. Lit. f) RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na 

organizacji i przeprowadzeniu Gali, w tym weryfikacji ilości i tożsamości osób zaproszonych na 

Galę. 

o W przypadku, gdy samodzielnie nie podawałeś/aś Nam swoich danych osobowych, tj. imienia 

i nazwiska, źródłem z którego posiadamy Twoje dane jest najprawdopodobniej osoba, która 

zapisała Cię do udziału w Gali; 

 

 Gdy wygrałeś/aś aukcję Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: 

o wykonania umowy, jaką jest Regulamin Gali zawierana pomiędzy Tobą a Nami, lub do podjęcia 

działań na Twoje żądanie przed wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

o statystycznym oraz w celu wewnętrznej dokumentacji na podstawie Naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk oraz 

dokumentacji odnoszącej się do przeprowadzonej Gali; 

o wypełnienia obowiązków prawnych (w tym wynikających z przepisów podatkowych oraz 

przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

o ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie Naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obronie Naszych 

praw. 

 

mailto:ccifp@ccifp.pl
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W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Naszych obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest w tym zakresie konieczne (jest wymogiem 

ustawowym), a brak przetwarzania danych uniemożliwiłby realizację i wykazanie realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

 

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi 

zapisanie się na Galę / wygranie aukcji. 

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż to konieczne do osiągnięcia celów, 

dla których je zebraliśmy lub w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące Nam usługi IT, podmioty związane z 

organizacją i obsługą Gali, usługodawcy, którzy wykonują na Naszą rzecz usługi w zakresie doradztwa 

prawnego lub podatkowego, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące Nam usługi 

archiwizacyjne oraz audytowe. 

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji 

międzynarodowej.  

 

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych; prawo do uzyskania kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Naszego 

prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się 

znalazłeś/aś; prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Aukcji 
 przeprowadzonej podczas „GALI CCIFP - Solidarni z Ukrainą” 

 
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY LICYTACJI* 

 

Zobowiązuję się do wpłaty należności w wysokości …………………..……… złotych za wylicytowany 

Przedmiot, na zbiórkę  organizacji charytatywnej – Polskiej Akcji Humanitarnej, za pośrednictwem 

zbiórki CCIFP – Solidarni z Ukrainą: https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią Regulaminu 

Aukcji. 

 

(data, podpis) 

 

 

 

* Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy Aukcji i Organizatora. 

przedmiot wylicytowany 

 

Zwycięzca (imię i nazwisko/firma) 

 

adres zamieszkania lub siedziba (miasto, kod pocztowy, 
ulica, numer domu lub mieszkania) 

 

adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania lub siedziby 

 

adres e-mail 

 

telefon kontaktowy 

 

oferta (kwota w PLN) 

 

https://www.siepomaga.pl/ccifp-ukraina

