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Ogłoszenie nr 560336-N-2020 z dnia2020-07-13 r.

Gmina Bartniczka: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku §zkolnym

202012021

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłosze nia: Zamięszczanię obowiązkowe

O głoszen ie doĘczy : Zamowienia publ icznego

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 zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust,2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż3oYo, osób zatrudnionychprzez

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

SEKQJA I: ZĄMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierrył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspóInie przezzamawiających

Nie

Jezeli tak, należy wymienió zamawiających,którz! wspólnie przęprowadzają postępowanię oraz

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

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

Brodnicka 8 ,87-321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.564 936 8l0,

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

Ad res strony internetowej (URL) : www. b i p, ba rtniczka.pl

Adręs profilu nabywcy:

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

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Adm in is tr acja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzi alny za

przeprowadzenie postępowania, czy iwjakim zakręsie zaprzęprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, c4 zamówięnie będzie udzielane przezkńdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz
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pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www. b ip. bartni czka.pl

Adres §trony internetowej, na której zamieszczona będzie §pecyfikacla istotnych warunków

zamówienia

Nię

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

pod adresem

},{ie

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:

pocrta polska, kurier
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Adres:

Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka81'87-32l Bartniczka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni ibezpłatny dostęp do tych narzędzi możnauzyskaó pod

adresem: (URL)

SĘ§CJA II; PRZEDMIOT ZAM9WIENIĄ

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dowózuczniów do szkół na terenie

gminy Bartniczka w roku szkolnym 202012021

Numer referencyjny: WtŚR.ZZ I.|.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nię

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówięnie podzielone jest na części:

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

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

wykonawcy:
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II.4) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkaść, zakles, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanYch lub olcreślenie zapotrzebowąnia i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacYjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę Iub roboĘ
budowlane: Zamowienie obejmuje świadczęnie usługi polegającej na dowozie uczniów

realizującYch obowiązek szkolny w roku szkolnym 20201202l w Szkole podstawowej w Radoszkach

oraz w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu z punktu rozpoczęcia trasy oraz miejsc Wznaczonych w

PoszczególnYch miejscowoŚciach do szkół, a następnie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich

rozwięzięnie do wskazanych miejsc w poszczególnych miejscowościach. W przedmiotowym

Przetargu cena usługi ustalana jest jako cęna za l km faktyc znie przejechanych kilometrów . Liczba
kilometrów wYkonanej usługi liczona jest od miejscowości rozpoc zynającej dowóz do miejsca

zakończęniarozwozu. Dojazdy do miejsc początkowych tras dowozu poszczególnych autobusów

oferent winien wliczyĆ,jako swoje kosźy związane z wykonywaniem zamówienia. przewiduje się

l88 dni nauki,

II.5) Główny kod CPV: 60l 12000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia Qeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wąrtości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

pln

(w PrzYPadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa cąłkowitą

malcsYmalną wąrtoŚĆ w całYm olvesie obowiqzywania u.mowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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OkreŚ|enie przedmiotu, więlkości lub zakresu oru warunków na jakich zostaną udzielonę

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.l34ust.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 : 2020 -09 -0 l lub zakończeniaz 202l -06-30

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE Q CHARAKTERZE PnaWNt'nr,

III.1) WARUNKI UDZIAŁV W POSTĘPOWANIU

m.l.r) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlenie warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: aktualnę

zęzwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego obowiązującą w cĄm okręsie

trwania zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa Iub ekonomiczna

OkręŚlenię warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w

postępowaniu na podstawię oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowę

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlęnie warunków: Warunek będzie spełniony, jeże|i: l.Wykonawcawykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,.a jeżeli okręs prowadzeniadziałalności jest

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

przewozie dzięci szkolnych w okręsie minimum jednego roku szkolnego o wartości nie niższej niż

250.000,00 zł brutto wtaz z podaniem informacji o tych usfugach wymienionych w załączniku nt

4; 2) Wykonawca przedstawi załąszniknr 5, żew chwili realizacjizamówięni abędzie
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dYsPonowałtrzema sprawnymi autobusami, które posiadają nie mniej niż 50 miejsc siedzących

oraz miejsca stojącę w iloŚci nie mniejszej niź 5 każdy;3) Wykonawca udowo dni, żew chwili
realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia do

kierowania autobusami, z podaniem informacji wymienionych w załączniku nr 6.

Zamawiający Wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcię lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wtazz informacją o kwalifikacjachzawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

lnformacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. l ustarvy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzP Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIAD C ZEŃ SKŁADANY CH PRZF;Z WYKONA\ryCĘ 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 PF.ZFrZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OK0LICZNoŚCI, o KTÓRyCH MowA W ART. 25 UsT. 1 pKT 3

USTAWY PZP:

m.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA \ryEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLICZNoŚcI, o KToRyCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 pKT 1

USTA\ryY PZP

III.5,1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że po wyborze jego oferty, przed

rozPoczęciem wykonywania przewozów złoży zezwolenie na wykonywanie przewozów

regularnych specjalnych; b) kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów do wykonania

zamówienia, potwierdzone za zgodnośó z oryginałem zgodnie z zapisami punktu 6.8 niniejszej

Siwz; c) dokumenty potwierdzaj ące na|eżyte wykonanie usług v,ryszczególnionych w załączniku

nr 4. Dowodami o których mowa są referencj e bądż inne dokumenty wystawione przezpodmiot,

narZęcZ którego dostawy lub usfugi były wykonywane, aw przlpadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywanę. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku

Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich naleĘte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRX,EZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

1. Dowód wniesienia wadium; 2.W przypadku podpisania ofeĘ oraz poświadczeniazazgodność

z oryginałem kopii dokumentów przęzosobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym

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

lub kopii poświadczonej notarialnie.
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SPFCJA IV: PROCEPURĄ

Iv.1) OPIS

ry. 1. 1) Tryb udzielen ia zam ówien ia : P rzetar g nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

przed upĘwem terminu składania ofert.

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

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych Iub dołączenia do ofert

katalogów elektron icznych :

Nie

Dopuszcza się złozenie ofert w postaci katalogów elęktronicznych lub dołączeniado ofert

katalogów e lektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowę:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nię

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nię

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

Nie

9z15
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postępowaniu

(Przetarg ogranicZonY, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, pąrtnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców

Przewidywana m inimalna liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej |ub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

czy przelviduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

p rzęw idziana maksy m a lna |iczb a uczestn i ków um owy ramowej :

lnformacje dodatkowe:

zamówieni e obej muj e u stanowienie clynam i cznego systemu zakupów :

Adres stronY internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynam icznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dYnamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w
form ie katalogów elektronicznych :

Przewiduje się Pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych inform acji potrzebnych do

spotządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

l0zl5
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Przewidziane jest Przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetqry

o graniczony, ne gocj acj e z ogłoszeniem) 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:

NalezY PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne.i

oraz jaki będzie tęrmin ich udostępnienia:

I nformacje dotyczące przeb i egu aukcj i e lektron icznej :

Jakijest Przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikac.ii

technicznych lv zakresie połączeń:

WY'magania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonarvców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji ęlektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

CzY wYkonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamkn ięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

ena 60,00

O ferowany czas podstawien i a poj azd u zastęp cze ga 20,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofęrty:

Przęwidziane jest Zastrzężenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzen ia negocjacj i

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

Nalezy podaó informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbę etapów):

Informacje 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, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiającv przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podziałdialogu na etapyw celu ograniczeni aliczby rozwiązań:

Nalezy podać informacje na tęmat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalnę wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

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

zastosowanie krYteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych rvarunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elęktroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dotyczącerejestracji i identyfikacji wykonawców w ticytacji elektronicznej, w tym

wy m agan i a tech n i czne ur ządzeń i n formaty cznych :

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

postąpień:

Infbrmacje 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:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umo\\y w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wy m a g an i a doty cząc e zab ezpie czenia należyte go wy ko n an i a um owy :

Informacje dodatkowę:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w sto§unku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

Wzór umowy stanowi Załączniknr 10 do SIWZ. Zmianapostanowień umowy możebyć dokonana

Przez obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany treści

zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art, l44 ustawy Prawo zamówięńpublicznych i

mogą nastąpiĆ w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą Stron, po protokolarnym opisaniu

zdarzenia, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w przypadku zmiany terminu

realiz.acji przedmiotu zamówienia wynikające go z niezawinionych przez Wykonawcę i

Zamawiającego okoliczności lub działaniatzw. ,,siĘ wyższej", niemozliwej do przewidzeniai

zaPobieżenia, w tym: katastrofalnę działanię przytody, zmianaprzepisów prawnych powodująca

wydłużenie terminu rea|izacji zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okoliczności

potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków. Zamawiający dopuszcza mozliwość

dokonania zmiany zapisów umowy w zwlązku z okolicznościami wynikłymi zzapisów ustawy zdnia

2 marca2020r. o szczególnych rozwiązaniach zllliązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwa|czanięm COVID-I9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz,U z2020, poz.374 zpoźn. zm.). W szczególności w przypadku zamknięcia szkół z powodu

epidemii Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie przez okres tego zamknięcia choćby

zgłaszał gotowość świadczenia usług. Zmiana niewymagająca aneksu do umowy a jedynie pisemnej

zgody / akceptacji Zamawiającego: - zmiana danych adresowych stron umowy, - zmianarachunku

bankowego

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w po§tępołyaniu:

Data: 2020-07 -29, godzina: 1 0:00,

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

(pr zetary n i eograni cz ony, przetarg o gran iczony, negocj a cje z o gło szeni em) :

Nie

Wskazać powody:

JęzYk lub jęzYki, w jakich mogą być sporząd zane oferty lub wnioski o dopuszczenie 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, które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁIICZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CzĘŚcrowycrr
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