
https: / lbzp.uzp. gov,pl/ ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4e...

Ogłoszenie nr 5 8 l 3 66-N-20 1 8 z dnia 2018-07 -02 r.

Gmina Bartniczka: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym
2018l2019

OGŁOSZENIE O ZAMOWENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłosz enia: Zamieszczanię obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotYczY Projektu lub programu współfinansowan ego ześrodków Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegaĆ się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wyko.nawcy, których
działalnoŚĆ, lub działalnoŚĆ ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
reallzowaĘ zamówienieo obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych

Nie

NalezY PodaĆ minimalnY Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 3}yo,osób zatrudnionych
pIzęzzal<łady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący
. Nie

PostęPowanie PrzeProwadzapodmiot, któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli
przeprowa dzenie postępowania

Nie

Informacje na temat Podmiotu któremu zamawiający powierzyłlpowierzyli prowad zenie
postępowania:
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p ostępowanie j est p rzep rowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nie

Jeżęli tak, naleĘ wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

.\ PodaĆ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt ów vłtaz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

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 Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 87111842500000,

ul. Brodnicka 8 , 87-32I Bartniczka, woj.kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.

564 936 810, e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832,

Adres strony internetowej (URL): ugb@data.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskaó dostęp do narzędziiurządzeńlub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMA\ilIAJĄCEGO : Administracj a samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieżeli dotyczy)z

PodziaŁ obowiązków między zamawtającymi w przypadku wspólnego ptzeplowadzania

postępowania, w Ęm w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z

zamawiającymi z irrnych pństw członkowskich Unii Europejskiej (który z zarnawiĄących jest

odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, cz1 iw jakim zakresie zaptzęprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zarnawiający, czy zamówienie będzie udzieiane przez

kuZdego z zamawiających indywidualnie, cry zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzę c z p o zostały ch zamaw iaj ący ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postgpowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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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 możnauzyskać
pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adręs

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

Adres:

U rząd Gminy B artniczka ul. B rodnicka 8, 87 -32 I B artniczka

Komunikacja elektronicznawymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

ptikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieogranic zony,pełny. bezpośredni ibezpłatnydostęp do §ch naruędzimożnauzyskaó pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

'" il.l) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dowózuczniów do szkół na terenie

gminy Bartniczka w roku szkolnym 20I8l20I9

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możIiwości składania ofert częściowych

Zamowienie podzielone jest na części:

Nie

OfertY lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu możnaskładać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia, (wielkość, zakres, rodzaj i itość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowanią i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlanez Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów

rcalizl4ących obowiązek szkolny w roku szkolnym 20I8l20I9 w Szkole Podstawowej w

Radoszkach, w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach oruzw klasach^gimnazjalnych w
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Jastrzębiu nattzech trasach, łączta długość ok 360 km dzienrri e, trzemaautobusami oraz jeden

autobus na wYPadek awarii, z punktu rozpoczęcia trasy oraz miejsc wyznaczonychw

PoszczegolnYch miejscowoŚciach do szkół, a następnie po zakonczeniu zajęć lekcyjnych ich
rozwiezienie do wskazanych miejsc w poszczęgólnych miejscowościach. W przedmiotowym

1.. Przetargu cena usługi ustalana jest jako cenaza 1 km faktycznie przejechanych kilometrów

Liczbakilometrów wYkonanej usługi liczona jest od miejscowości rozpoczynającej dowóz do

miejsca zakończeniarozwozll.Dojazdy do miejsc początkowych tras dowozu poszczególnych

autobusów oferent winien wliczyć,jako swoje koszty związanez wykonywaniem zamówienia.

Przewiduje się ok 185 dni nauki.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartośĆ zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wąrtości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(ul PrzYPadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksYmalna wartoŚĆ w całym okresie obowiq4luania umowy ramowej lub clynamicznego

syslemu zakupów)

II.7) CzYPrzewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa * u.t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreŚlenie Przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.I34ust.6pkt3ustawypzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który zostalustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019 -06-30
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II.9) Informacje dodatkowe:

A III:

1 III.1) WARUNKIIJDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ilL 1. 1) KomPetencje lub uprawnienia do prow adzenia okreśIonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlenie waruŃÓw: Warunek będzie spełniony jeżeliWykonawca przedstawi: 1. akfualne
zęzwolenie na wYkonYwanie krajowego transportu drogowego obowięĄącą w całym okresie
trwania zamówienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreŚlenie warunków: Zamawiający dokona spełnienia tego warunku udziałuw postępowaniu

na Podstawie oŚwiadczenia o spełnieniu warunków udziałuw postepowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna Iub zawodowa

OkreŚlenie warunków: 'W'arunek 
będzie spełniony jeżeli:1. Wykonaw cawykuże,żę w okresie

ostatnich 3 lat Przed uPływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 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
niŻ250.000,00 złbrutto wTaZZpodaniem informacji o Ęch usługach wymienionych w
załączniku nr 4;2, WYkonawca przedstawi zŃącznik nr 5, żew chwili realizacji zarrtowięnia

będzie dYsPonował 4 sprawnymi autobusami, które posiadają nie mniej niż 50 miejsc
siedzącYch oraz miejsca stojące w ilości nie mniejsz ej niż 5 każdy,3. Wykonawca udowodni,

Że w chwilirealizacjizamówieniabędzie dysponował minimum 3 osobami, które posiadają

uPrawnienia do kierowarria autobusami, z podaniem informacji wymienionych w zaŁącnlikunr
6.

ZamawiĄącY WYmaga od wykonawców wskazania w ofercię 1ub we wniosku o dopuszczenie

do udziafu w PostęPowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówieni a wr az z informacją o kwalifi kacj ach zawodowych lub doświadczeniu tych osób :

Tak

Informacje dodatkowe:

KoN
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III.2) P oD s TA\ilY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ast.1 ustawy Pzp

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

ustawY PzP Nie ZamawiĄący przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ o Śwrłn cZEŃ SKŁADANYC H PF(ZFjZ wYKoNA\ilCĘ w CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN wyKLUCzENIu oRAz
SPEŁNIA WARUNKI aDZIAŁa 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 oŚwrłuczEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA DK0LICZNOŚCI, o KTORYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ilI.s) WYKAZ oŚwłuczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PF(ZFjZ

WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAwIAJAĆEGo w cELu
POTWIERDZENIA OKDLICZNOŚCI, o KToRyCH MoWA w ART.25 UST. 1 pKT 1

USTA\ryY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzrAŁU W POSTĘPOWANIU:

W zakresie udzińu w postępowaniu: a) oświadczęnie, że po wyborze jego oferty, w terminie

do 20 sierpnia 20l8r. złoĘ zęrwolenię na wykonywanie przęwozow regularnych specjalnych

b) kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów do wykonania zamówienia, potwierdzone

za zgodnośc z oryginńem zgodnie z zapisarni punktu 6.8 SIWZ c) dokumenty potwierdzające
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naleĘte wYkonanie usług Wszczególnionych w załącmikunr 4. Dowodami o których mowa
są referencj ebądŹ inne dokumenĘ wystawione przezpodmiot, natzeczktórego dostawy lub
usługi bYłY wYkonYwane, aw przypadku świadczeń okreso!\ych lub ciągłych są wykonywanę.
JęŻeli zuzasadnionej Przyczyny o obiektywnym charukterzeWykonawca nie jest w stanie

.1.. uzYskaĆ tYch dokumentóq oŚwiadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłYch nadal wYkonywanych referencj ebądźinne dokumenty potwie rdzające ich
naleĘte wYkonYwanie Powinny być wydane nie wcześ niej niż3 miesiące przed,upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziŃuw postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PF{ZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOśCI, O KTóRYCH 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 poświ adczęniaza
zgodnoŚĆ z oryginałem koPii dokumentów przęzosobę nie wymienioną w dokumencie
rej estracyjnym (ewidencyjnym) wykonawc y, nalezy do ofeĘ doŁącry ćstosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) oPIs

ry. 1. 1) Tryb u dzie lenia zamówienia : P rzetar gnieo graniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wnies ienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

WYkonawca zobowiązanY jest wnieŚÓ wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie : trzy Ęsiące
ń) przed upływem terminu składania ofert.

IV,1,3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczetwykonania zamówienia:
Nie

Nal ezy p o dać informacj e na tęmat udzi el ani a zaliczek:
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IV.1.4) WYmaga się złoŻenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofeń katalogów elektronicznych:

Nie

DoPuszcza się ńożenle ofert w postaci katalogów elektronicmych lub dołączeniado ofen

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożente ofeĄ wariantowej

Nie

Złożenię oferty wariantowej dopuszczasię Ęlko z jednoczesnymńożeniem oferty

zasadntczej:

IV.1.6) PrzewidYwanaliczbawykonawcówo którzy zostaną zapro§zeni do udziału w
postępowaniu

(Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenĘny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna liczba wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

czy przewiduje się ograniczente liczby uczestników umowy ramowej:

p r zewidziarta maksymalna liczb a uczę stników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:
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zamówienie obejmuje ustanowienie dynamic znęgo systemu zakupów:

Adres stronY internetowej, na której będą zamieszczonedodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowY ramowej/dYnamicznego systemu zakupów dopuszczasię złozenie ofert w
fbrmie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się Pobrani ę zę złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest PrzeProwadzenie aukcji elektronicz nej (przetarg nieograniczony, przetarg
o graniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem)

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, rvynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

NalezY PodaĆ, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oruzjaki będzie termin ich udostępnienia:

Infbrmacj e doty cząc e przebie gu aukcj i elektroni cznej :

Jaki jest 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, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

WYmagania dotYczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Infbrmacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:
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CzY wYkonawcY, którry nie złoĘlinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

WaruŃi zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

lY.2.2) Kryteria

Kryteria 7t,l^azenLIIąvLęLILE

Cena 60,00

O ferowany c zas p o d staw ienia p oj azdu zastęp cze go 30,00

Termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie ProcedurYl o której mowa w art. 24aaust,1 ustawy pzp (przetatg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeĘ:

Przewtdziane jest zastrzeżentę prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez przepr owadzenia ne gocj acj i

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

Nalezy podać 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,ktoruy podczas dialogu konkurencyjnego
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Przedstawill rczwtązania stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawiąący przewiduje

nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczenialtczby rczwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innorvacyjnego

ElementY oPisu Przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie ofer§ :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeft podlegających negocjacjo m poptzęz

zastosowanie krYteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres stronY internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

WYmagania dotYczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymag ani a te chni czne ur ządzeń informaty c zny ch:

SPosób PoStęPowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

WYkonawcY, ktorzy nie ńoĘli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej;
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zani<nięcialicytacji elektronicznej :

Istotne dla stron Postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawierunejumowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne waruŃi umowy, albo wzótumowy:

wyma garri a doĘ cząc e zab ezpieczenia naleĘte g o wykonani a umo wy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zmianY Postanowi eń zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NalezY wskazaĆ zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadz eniazlnian:
Wzór umowY stanowi Załączniknr 10 do SIWZ. Zmianapostanowień umowy moźe być
dokonana PTZeZ obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem niewazności.
ZmiartY treŚci zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art. I44ustawy prawo zamówień
publicmych i mogą nastąpić w uzasadnionych prrypadkach tylko zazgodąstron, po

ProtokolarnYm oPisaniu zdarzenia,na piśmie w formie aneksu pod rygorem nięważności w
PrzYPadku zmianY terminu realizacjiprzedmiotu zamówienia wynikają cego zniezawinionych
przez wykonawcę izamawiającego okoliczności lub dzińaniatmv. ,,siły wyższej'',niemożliwej
do Przewidzeniai zaPobieżenia, w tym: katastrofaln e działarie przytody, zmianaprzepisów

PrawnYch Powodując a wYdłuzenie terminu realizacji zamówienia _ od momentu zaistnienia *7w
okolicznoŚci Potwierdzonych protokolarnie na czasusunięcia ich skutków. Zmiana
niewYmagająca aneksu do umowy a jedynie pisemnej zgody / akceptacj i Zamawiającego]_
zmiana danych adresowych stron umowy, - ztnianarachunku bankowego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SPosób udostęPniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy);

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IY,6,2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20 I 8-07 -I7, godzina: 1 0 :00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieogranicz ony, przetarg ogtaniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

.1 Nie

Wskazać powody:

JęzYklub jęzYki, w jakich mogą byó sporządzaneofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

IV,6,3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IY,6,4\ Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
niePrzYznania Środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o WolnYm Handlu (EF'TA), które miaĘ być przeznaczonena sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie

IV,6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
słuŻące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiającY zamierzałPrzeznaczyĆ na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaĘ muprzyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DoTYCZACB ornRr ęzrŚclowyctł

l4z14
2018-07 -02, 12:54


