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Ogłoszenie nr 56l478-N-2019 z dnia20l9,06-I9 r,

Gmina Bartniczka: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 201912020

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi

Zamiesz czan ie o g ło sz e nia z Z amie szczanię ob ow i ązkowe

Ogłoszenie do§czy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnięnia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionYch Przez

zakŁady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr owadza centralny zamawiający

Nie

postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawlający powierzył/powierzYli

przeprowadzenie postępowania

Nie

In form acj e na temat podm iotu którem u zamawiający powierzył/powierzyli Prowadzenie

postępowania:

1 z,1,5
2019-06-19,1,2:08



https: l lbzp.uzp.gov.pl/ZP 400PodgladOpublikowanego. aspx?i d:dd.,.

Postępowan ie j est przep rowa dzane wspóln ie przez zam awiaj ących

Nie

Jeżeli tak, na|eży wymienić zarrralviających. którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podaĆ adresy ich siedzib, krajowe nllmery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktórv:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaiącymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych pań§tw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

pubIicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 8711 l842500000, ul.

Brodnicka 8 ,87-32l Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tęl. 564 936 810,

e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL) : www.bip.bartniczka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCE G O : Adm inis tr acja sam orządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z ?amawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie zaprzęprowadzęnię postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówieniębędzie udzielane przezkażdego z

zamawiąących indywidualnie, czy zamówienie zostanię udzielonę w imieniu inarzecz

pozo staĘ ch zamaw iający ch) :
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www.bip. bartniczka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztapolska, kurier

Adręs:
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U rząd Gm iny B artniczka u l. B rodn icka 8 ; 87 -321 B artn i czka

Komunikacja elektroniczna $Tmaga korzystani a z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie §ą ogólnie dostępne

Nie

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

adresęm: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIEbIIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozuczniów do szkół na terenie

gminy w roku szkolnym 201912020

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie 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 lub grup części:

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

wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamólvicnia (wielkość, zakres, rodza,j i ilość dostaw, usług lub robót

buclowlanych lub określenie zapotrzebowctnict i l,vymagańl rr w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów

realizujących obowiązck szkolny \Ą, roku szkolnym w 20 1 912020 w Szkole Podstawowei w

Radoszkach oraz w Szkole Podstawowej lv Jastrzębitl na dwóch trasach, łączna długość ok. 275 km,

dr,voma autobusami oraz jeden autobus na wypadek awarii, z punktu rozpoczęcia trasy oraz miejsc

wyznaczonych w poszczegÓlnych miejscowoŚciach do szkół, a następnie po zakończeniu zajęć

lekcyjnych ich rozr,viezienie do wskazanych miejsc w poszczególnych miejscorł,ościach. W

przedmiotowym przetargu cena usługi ustalana jest jako cenaza 1 km faktycznie przejechanyclr

kilometrórv.Liczba kilometrórv wykonanej usługi liczona"jest od rniejscowościrozpoczynającej

dowóz do miejsca zakończenia rozwozu. Dojazdy do miejsc początkowych tras dowozu

poszczegÓlnych autobusów oferent winien r,vliczyó, jako swoje koszty związane z wykonywaniem

zanrówienia, Przewiduje się 187 dni nauki.

I1.5) Głólvny kod CPV: 601 12000-6

Dodatkowe kody CPV.

II.6) Całkowita rvartość zamówienia Qezeli zamavl)iąjqcy podale inftlnltctc,f e o v,urtości

zamówienia1:

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(v., przypadktt u.mów ramowych lub clynamicznego syslemu zaktłptilu - szacunkowct całkowita

naksymalna wartość w calym okresie obowiqzyuania umoluy raruoluej lub dynamicznego syslemu

zakupów)

lL7) Czy przewiduje się udziclcnie zamólvień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Określenię przędmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielonę

zamówienia.októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart. 134ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

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

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFOBMACJE O CHARAKTERZE PRAW|{YM.
EKONOMICZNYM. FINAII{SOWYM I TECHNICZ|{YM

UI.l) WARUNKI VDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ru.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: aktualne

zęzwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego obowiązująca w caĘm okresie

trwania zamówięnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający dokona spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna Iub zawodowa

Okeślenie warunków: Warunęk zostanie spełniony jeże|i:1. Wykonawcawykaże, że w okresię

ostatnich 3 \at przed upływem terminu składania ofert, aieżeli okręs prowadzenia działalności jest

krótszy-w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na

przewozie dzieci szkolnych w okresie minimum jednego roku szkolnego o wartości nie niższej niż

250.000,00 złbrutto wraz z podaniem informacji o tych usługach wymienionych w załączniku nr

4: 2.WykonawcaprzedstawizŃącznikw 5,żew chwili realizacji zamówieniabędzie dysponował
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trzema sprawnymi autobusami, które posiadają nie rrrniej niż 50 miejsc siedzących oraz miejsca

stojące w ilości nie mniejszej niZ 5 kazdy; 3.Wykonawca udowodni ze w chwili realizacji

zamówienia będzie dysponował rninimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania

autobusami, z podaniem informacji wymienionych w załączniku nr 6.

Zamawiający \,vymaga ocl r,vykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie clo

udziału w postępowaniu imion i nazrvisk osób wykonLljących czynności przy realtzacji

zamówienia wrazz informacją o kwalifikacjach zarł,odowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSIAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarvy lvyl<luczenia określone w art. 2,1 ust. 1 ustawy Pzp

III.ż.2) Zamalviający przcwiduje wykluczenie rvykona\ycy na podstalvie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewidr"rje następujące fakLlltatywne podstawy wykluczęnia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZ WYKONA\ilCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA oKoLICzNoŚcI, o KToRycH MoWA W ART. 25 UST. 1 pKT 3

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRJjFjZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLICzNoŚCI, o KToRyCH MoWA W ART. 25 UST. 1 pKT 1

USTA\ilY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie udziału w postępowaniu:a) oświadczenie, że po wyborze jego oferty, w terminie do 20

sierpnia 2019r. złoży zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych b)

kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów do wykonywania zamówienia, potwietdzone za

zgodnoŚÓ z oryginałem zgodnie z zapisami punktu 6,8 SIWZ c) dokumenty potwierdzające

należyte wykonanie usług wyszczególnionychw załączniku nr 4. Dowodami, o których mowa są

referencje bądŻinne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzęczktóręgo dostawy lub usługi

były wykonywane, aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywanę. Jężeli z

uzasadnion ej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych re feren cje b ądź inne dokum enty potwi e ńzaj ąc e ich należyte wykonywani e

powinny byĆ wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenię do udziŃu w postępowaniu,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLlCZNoŚCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l. Dowód wniesienia wadium; 2,W przypadku podpisania oferty oraz poświadczeniazazgodność

z oryginałem kopii dokumentów przęz osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) Wykonawcy, na|eży do oferty dołączyc stosowne pełnomocnictwo w oryginale

lub kopii poświadczonej notarialnie.
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SBKCJA Iv: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetargnieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
-fak

Infbrmacja na temat wadium

Wykonarvca zobowiązany .jest r,vrlieść wadium rv r,vysokości 3000,00 zł (słorvnie: trzy tysiące zł)

przed upływem terminu składania of-ert.

IV.1.3) Przelviduje się udzielenie zal.iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać intorrrracjc na temat udzielania za|icze\<:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogółv elektronicznych lub dołączenia do ofert

kataIogórv elektron icznych :

Nie

Dopuszcza się złozenie olert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektron icznyclr :

Nie

Irrfbrmacje dodalkorve :

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty lvariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie ofcrly r,variantowej

Nie

Z,łożęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

9 z 15
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postępowaniu

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

Liczba wykonawców

Przewidywana min imalna liczba wykonawcólv

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawcór,v:

IV.1.7) Informacje na tcmat umowy ramorvej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ralTowa będzie zawarta,.

Czy przelvidLlje się ograniczenie liczby uczestnikórv Llmowy ramorvej:

Przervidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

I nformacje dodatkor,ve :

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynam icznego systelnu zakupów:

Adres strony internetowej. na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ranrowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoźenie ofęft lv

fbrrnie katalogów elel<tronicznych :

PrzewidLlje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych infbrmacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elelrtroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

o graniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleŻY wskazaĆ elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

NaleŻY PodaĆ, które informacje zostaną udostępniorre wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin iclr udostępnienia:

Inforrnacje dotyczące przebiegr,r aLrkcji elektroniczrrej :

Jakijest przer,vidziany sposób postępor,vania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, na

jakich wykonar,vcy będą mogli licytować (rninimalne rvysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzvstywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresic połączeń:

Wyrnagania dotyczące re.jestracji i identyfikacji wykonawcórv r,v aul<cji elektronicznei:

Informacje o liczbie etapórv aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie złożyli nor,vych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aLrkcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria-

Kryteria znaczęnię

Cena 60,00

O ferowany czas p o dstawi en i a poj azd u zastęp cze ga 30,00
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|l.r,nin plarnosci fal<tur_v 10.00 
l

I

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mo\ya rv art. 24aa ust.1 ustalvy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogltlszeniem, dialog konkurencyjnv. partIlerst-lyo innorvacyjne

IV.3.1) Infornracje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania. które muszą spełniać r,vszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamórvienia na podstarvie ofert wstępnych bez

przepror,vadzen ia negoc_iacj i

Przewidziany jest podział negocjacji rra etapy lv celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać inlorrnacje na temat etapór,rl negocjacji (w tym liczbę etapów):

I n formac j e clodatkorł,e

rV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zarnawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstarvili rozlviązarlia stanorviące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrocly:

W stępny hannonograrn postępowania:

Podział dialogu na etapy lv celu ograniczenia liczby rozlviązah:

Nalezy podać inforrnac.je na tcmat etapów dialogu:
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l nformacje dodatl<owe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjncgo

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wyrnagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniLr liczby ot'ert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkorve :

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetor.vej. rra której będzie prorvadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony interrretowej, na której jest dostęprry opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznc.j:

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

wym agan i a techn i czn e ur ządzeń i nfo rm atycznych :

Sposób postęporvania w toku licytacji elektronicznej, rv tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

lniorrnacje o liczbie etapów licytacji elektroniczne j i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,ktorzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

'lermin składania u,niosl<ów o dopuszczcnic do udziału w licytac_ii elektronicznci:

Data: godzina:

]-ermin otr,varcia licytacji elektroniczne.i:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki tlmowy, albo wzór umowy:
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Wyrn agan ia dotyczące zab ezpiecze n i a nal ezyte go r,vyko n an i a u m orł,y :

I n fbrrnacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmirrny postanolvień zalvartej umowy lv stosunku do treści oferty, na

podstarvie której dokonano wyboru wykonałvcy: 'lak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzęniazmian:

Wzór unrow}, stanowi Załącznik nr 10 do SlWZ. Zmiana postanor,vień umorł1, moze być dokonana

przezobie strony lv fbrmie piserlne.j r,v fbrnlie aneksu pod rygorer-n niewazności. Zmiany treści

zarvartej umowy mozlir,ve będą jedynie w trybie art, 144 ustawy Prawo zarnówień publicznych i

mogą nastąpiĆ w ttzasadnionych przypadkach tylko zazgodą Stron. po protokolarnym opisaniu

zclarzenla. na piśmie rv fornrie aneksu pod rygorern niewazności w przypadku zmiany terminu

realizacji przeclmiott"l zamtirvienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i

Zamawiającego okoliczności lub działaniatz,w.,,siły wyzszej", niemozliwej do przewidzenia i

zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanię przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca

rvydłuzenie terminu realizacjt zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okoliczności

potr,vierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków. Zmiana niewymagająca aneksu do

Llmowy a.jedynie pisemnej zgody/akceptacji Zamalvia.jącego:- zmiana danych adresowych stron

Llnlowy, - zmiana rachunku bankorvego.

I!,.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterzc poufnym (jezeli clolyczy),

Środki służące ochronic inlbrmacji o charakterze poulhym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019 -07-05, godzina: 1 0:00,

Skócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzięlenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

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

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

nieprzyznania Środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi Środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

slużące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzalprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaĘ mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZ|{IK I _ I|{FORMACJE DOTYCZACB OFERT CZĘŚCIOWYCH
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