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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383973-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki laboratoryjne
2022/S 135-383973
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8960005779
Adres pocztowy: Wybrzeże L. Pasteura 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umw.edu.pl
Tel.: +48 717841174
Faks: +48 717840045
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umw.edu.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: AZP-260-PN-32/22)
Numer referencyjny: AZP-260-PN-32/22

II.1.2)

Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby
Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 (siedem) części
osobno ocenianych:
Cześć 1 - Odczynniki zwykłe
Część 2 – Odczynniki firm: Aviscera Bioscience, Biotium, Biovendor, Cloud-Clone Corp,
Diaclone SAS, Immundiagnostik Systems, Immundiagnostik AG, Mercodia, Pan-Biotech GmbH, Raybiotech,
Testline, Zytomed Systems
Część 3 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Qiagen
Część 4 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Becton Dickinson
Część 5 - Odczynniki firm: Biorbyt, Cayman Chemicals, Clontech, EIAab, GenomeME, Jackson
Immunoresearch, Takara Bio, ScienCell, Vector Laboratories, Stemcell
Część 6 - Odczynniki firm: Novus, Tocris oraz R&D,
Część 7 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Dako
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 499 485.64 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odczynniki firm: Aviscera Bioscience, Biotium, Biovendor, Cloud-Clone Corp, Diaclone SAS, Immundiagnostik
Systems, Immundiagnostik AG, Mercodia, Pan-Biotech GmbH, Raybiotech, Testline, Zytomed System
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Do magazynu Działu Zakupów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub innego miejsca na terenie
Wrocławia - wskazanego w zamówieniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w Arkuszu asortymentowo-cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 w części 2 do SWZ. Podane w Arkuszu ilości stanowią jednak tylko prognozę,
potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał odczynniki i materiały
eksploatacyjne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Użytkowników. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to
klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny
wyrób czy producenta.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy jednostkowego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia braków ilościowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat (upust) / Waga: 20

15/07/2022
S135
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10

Dz.U./S S135
15/07/2022
383973-2022-PL

3 / 10

Cena - Waga: 50
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Qiagen
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Do magazynu Działu Zakupów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub innego miejsca na terenie
Wrocławia - wskazanego w zamówieniu

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w Arkuszu asortymentowo-cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 w części 3 do SWZ. Podane w Arkuszu ilości stanowią jednak tylko prognozę,
potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał odczynniki i materiały
eksploatacyjne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Użytkowników. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to
klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny
wyrób czy producenta.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy jednostkowego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia braków ilościowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat (upust) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odczynniki firm: Novus, Tocris oraz R&D
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Do magazynu Działu Zakupów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub innego miejsca na terenie
Wrocławia - wskazanego w zamówieniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w Arkuszu asortymentowo-cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 w części 6 do SWZ. Podane w Arkuszu ilości stanowią jednak tylko prognozę,
potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał odczynniki i materiały
eksploatacyjne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Użytkowników. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to
klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny
wyrób czy producenta.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy jednostkowego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia braków ilościowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat (upust) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Dako
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Do magazynu Działu Zakupów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu lub innego miejsca na terenie
Wrocławia - wskazanego w zamówieniu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany ilościowo i rodzajowo w Arkuszu asortymentowo-cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 w części 7 do SWZ. Podane w Arkuszu ilości stanowią jednak tylko prognozę,
potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał odczynniki i materiały
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eksploatacyjne w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Użytkowników. W przypadkach, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny
proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający
nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to
klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny
wyrób czy producenta.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy jednostkowego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia braków ilościowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rabat (upust) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235399

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Odczynniki firm: Aviscera Bioscience, Biotium, Biovendor, Cloud-Clone Corp, Diaclone SAS, Immundiagnostik
Systems, Immundiagnostik AG, Mercodia, Pan-Biotech GmbH, Raybiotech, Testline, Zytomed System
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/07/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IMMUNIQ BEATA SOLON-GOGOL
Adres pocztowy: Ul. Sąsiedzka 1
Miejscowość: Żory
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 450 940.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 465 926.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 3
Nazwa:
Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Qiagen
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/07/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A-Biotech Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8943173072
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-234
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 605 480.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 605 330.64 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 6
Nazwa:
Odczynniki firm: Novus, Tocris oraz R&D
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 7
Nazwa:
Odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Dako
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
07/07/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5262369186
Adres pocztowy: Ul. Puławska 303
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-785
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 357 507.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 428 229.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców
3. Terminy wnoszenia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który
nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
5. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o
którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18. 11. 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn. - Dz. U. z
2022 r., poz. 569).
10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2022

15/07/2022
S135
https://ted.europa.eu/TED

10 / 10

