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Jurkowska-Gomułka Agata, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarza˛dzania w Rzeszowie
Konkurencja a przetargi — konieczność wielowymiarowego podejścia
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Słotwiński Szymon, Uniwersytet Szczeciński
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Innowacyjne zamówienia publiczne
On innovative public procurement

Szadkowska Anna, Uniwersytet Łódzki
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