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Ogłoszenie nr 551023-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=...

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w JÓzefowie Sp. z o.o.: Remont ba]konów w budynku

mieszkalnym wie]orodzinnym, usytuowanym przy u]. 3 Maja 98 w Józefowie

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu ]ub programu współrinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

0 zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie margina]izowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄgj[

Postępowanie przeprowadza centra]ny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

lnformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyvpowierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspÓ]nie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

pub]icznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.,

krajowy numer identyfikacyjny 13070619000000, ul. ul. Zielona  2 , 05-420  Józefów, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 78912 86, , e-mail tbs@tbsjozefow.pl, , fks 227 892144.

Adres strony intemetowej (URL): www.tbsjozefow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i uządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Imy (proszę określić):

Spółka z o.o.

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ó.€Źe/J. doo;czy/ :

Podział obowiązków między zamawiaj ącymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Euopej skiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiaj ących) :

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać        fiłj
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.tbsjozefow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony -więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

lmy sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert ]ub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

w inny sposób:

Tak

lmy sposób:

W formie pisemnej . Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego,

osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
/L^',
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont balkonów w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie

Numer referencyjny: TBS/1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzie]enie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części ]ub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia /w.ć7/kos''Ć, zc7#t3s',  roc7zc7/. z. z./oJ'Ć c7os/c7w,  złs`Źc/g /c/Ó

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) ai w prz;vpĘ.dkn pairtnerstmrai

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ]ub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie.
•nl^..,1
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11.5) Glówny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

https:/mzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowmego.aspx?id=...

11.6) Całkowita wartość zamówienia Ó.Gże/z. zcrmcnw.c7/.gc); poc7cz/.e 7'73/ormc}c/.e o wc7rfos''c7.

zamówienia)..

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzie]enie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w któiym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa ]ub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:     /3łó dniach:

/z/Ż'

data rozpoczęcia:    /cłó zakończenia: 2020-09-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-09-30

11.9) Informacje dodatkowe:

.,,",^,
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SEKCJA 111: INFORMACJE 0 CIIARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMCzNyM. FINANSolvvn4 I TECHNICZNVR4

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o i]e wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Infomacj e dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Infomacj e dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna ]ub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym

okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w której należało wykonać remont co

najmniej 20 balkonów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia poszczególnych

podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca dysponował następującymi osobami: Kierownictwo: -Wskaże do wykonania

niniej szego zamówienia na stanowisku Kierownika Robót osobę posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7

1ipca 1994 r. Prawo budowlane lub wydane wcześniej odpowiadające im uprawnienia

budowlane, w zakresie wystarczającym do kierowania robotami objętymi niniej szym

zamówieniem. Pracownicy: - dysponuje co najmniej trzyosobową brygadą, która realizować

będzie bezpośrednio roboty budowlane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czymości przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

lnfomacj e dodatkowe :

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

M/
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ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak ®odstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt s ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEG0 POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU 0RAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 0RAZ SPEŁNIA KRYTEIHA

SHLEKCJI

Oświadczenie o niepod]eganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów se]ekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU

POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności był krótszy -w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca

•':'   .
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wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, poprzez wypełnienie

załącznika m 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących co najmniej jednej roboty, w

której należało wykonać remont co najmniej 20 balkonów oraz załączenie dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; b) dokumenty

świadczące, że Wykonawca będzie posiadał osobę, która będzie kierowała budową i

nadzorowała prowadzonymi robotami oraz będzie posiadała uprawnienia budowlane w

specj alności konstrukcyj no-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

wydane na podstawie aktualnie obowiązuj ących przepisów Prawa budowlanego.1ub inne

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres i

uprawnienia do pełnienia funkcji kierowania robót ogólnobudowlanych. Osoba ta musi być

wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego. c) Opłaconą polisę OC, a w

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, Że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o

którym mowa w rozdz. VIl ust.  1 pkt 1) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuj e spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia -w zakresie, wjakim powołuje się na ich zasoby -

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza infomacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

o którym mowa w rozdz. VIl ust.  1 pkt 1  SIWZ. Wykonawca w teminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej infomacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
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przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.  1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkuencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tiyb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograriczóny

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

lnfomacj a na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać infomacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

lnfomacj e dodatkowe :

IV.1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej :

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w

mEl,1
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postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba vwkonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej :

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Infomacj e dodatkowe :

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Infomacj e dodatkowe :

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane j est przeprowadzenie aukcj i elektronicznej /prze/crrg 7%.ć?ogrcy737.czo73)/, przerczrg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) N.ie

Należy podać adres strony intemetowej , na której aukcja będzie prowadzona:
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Na]eży wskazać e]ementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie temin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień) :

Informacj e dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej :

Infomacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA 0CENY 0FERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 80,00

Okres gwarancj i 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ®rzetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne „
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https:/mzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=...

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofefty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenianegocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Infomacj e dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkuencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny hamonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Infomacj e dodatkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie ofefty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia:

.,--..-:-`
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Infomacj e dodatkowe :

https:/mzp.uzp.gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=.„

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej , na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej , w tym

wymagania techniczne uządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej , w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Infomacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej :

Data: godzina:

Temin otwarcia licytacji elektronicznej :

Temin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Infomacj e dodatkowe :

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

.-`.-`-`.
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ó.eżć7/J. c7o0;czy/..

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-01, godzina:  10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

®rzetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody :

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>językpolski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego teminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miabr być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

I - INFORMACJE OFERT

pRWś#&
Urszula  Pomierna
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