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Ogłoszenie nr 522648-N-2018 ż dnia 2018-02-23 r,

Polskie Radio - Regionalna Rozglośniaw Pomaniu "Radio Pozlań" spólka Akcyjna: Do§ta$,a
urządzeń drukujących z oprogramowaniem wraz z uslugą montażu, konfiguracji i serłisem

oGLosZEYlE o ZĄMÓ\ME\flU

- Doślarłt

Zamieszczanie oglo§zeniai Zamieszczanie obowiązkowe
Ogloszenie doĘczy: Zamólvienia pub]icaego

zamórvienie dotycąv projektu lub programu lvspólfinansownncgo ze środków Unii Europejsldej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamó}vienie mogą ubiegać się lvllączrie 7aklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność,lub dzialalnośćich łvyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

r€alimrłały zamówieni€,

obejmuje §pol€czną

i zawodołvą integrację osób będących cżłonkami

marginalimwanych

grup spoIeczri€
Nie

NaleĄ podać minimalny procentowy wskażrik zatrudnięnia osób naleących dojednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie rr-rniejsry niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy ckonionej lub wykonawcót,albo ichjednostki (\ł,%)

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowani€

przeprołvadza centralny zamawiający

Nię
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postęporaania

Nie
IDformacje na temat podmiotu którcmu zrmawiający połvierz1l/poł,ierryli prowadzłnie
postępowanin:
Postępowanie jest przeprorvaalzane w§pólnic przez zamawiających
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Nie

Jezeli tak, należy §ymienić zamawiających, którzy rł,spólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktóW WTaz Z
danymi do kontaktó\ł,|

Postępołvanie je§t przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

cdonkotvskich Unii Europejskiej
Nię

w przypadku przeprowadzania postępowania łvspólnie zzamawiającymi z innych państł,
czlonkorvskich Unii Europej§ki€j

- mające zastosowanie krajorrye prawo żamórłień

publiczrych:
Informacje dodatkołve:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionaha Rozgłośniarv Pomaniu "Radio Pozrań"
Spó&a Akcyjna. krajo§T numel identyfikacl.jny --, ul. ul. Berwińskięgo 5 , 60-765 Pomań.
woj.

łielkopolskie, państwo Polska. tel. 616 644 900, e-mail ewa,zawieja@radiopoaran,fm, faks

618 660 310.

Adfes stlony intemetowej ([JI{L): wwwradiopozMn.fm
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie sąogólnie dostępne
I. 2)

L3)

RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGoI

Podmiot plawa publicaego

wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIEN|A

Podział obolł,iązków niędąl zamarviającynri

Qeżeli dotyczy)l

rł, plrypadku wspó]nego

przeprowadzania

postępowania, w tym w prąvpadku wspólrrego pżeprowadzania postępolval,ia Z
zamawiającymi z irrnych państw cżoŃowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedżalny za przeprowadzenie postępo\łania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zarnawiający, czy Zamówięnię będzie udżelane przez
każdego z zamawiających indywidrralnie, cz1 Zamówienie zostanie udzielone

u imieniu i nc

rzecż poZostarych zamawiających):
I.,l)

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z po§tępowania moźna uzyskać
pod adresem (URL)

2
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Nie

Adre§ §trony internetowej, na któr€j

zamieszcmna będzi€ specyfikacja i§totnych warunków

zamówienia
Nie
rłłłw.radiopoman,fm (liŃ Kontakt - Ogłoszenia)

Do§tęp do dokumentów z postQpowania jest ograniczony - rvięcej informacji moma uzyskać
pod adreśem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

Elektronicu

rY

postępowaniu

nłlełprzesylać|

e

Nie
adles

Dopuszcmne jest przeslanie ofert lub rvniosków o dopuszczłnie do udziału w
pośtępowaniu w inny §posób:
Nie
Inny sposóbI

wymagan€

jc§t prze§łanie ofert lub wniosków o dopuśzczenie do udżałuw postęporraniu

w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Komunikacja elektronicma \rTmaga korzy-stania

z narz4dzi i

urądzeń lub formatów plikó\Y,

które nie §ą ogólnie dostępne

Nie
Nieoganicrcny, pehy, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi możla uzyskać pod
adresem: (t]RL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nażwa Dadana zamówieniu przez

Zmawiając€go: Dostawa urądzeń drukujących z

oplogmmowaniem \vlaz z uslugą montalłu, konfiguracji i serwisem

Nuner refcrenc"vjny: KZP_03_20

1

8

Przed wszczgciem po§tępowania o udzielcnie zamórvienia przeprowadzono dialog technicury
Nię

II.2) Rodzaj zamółvicniai Dosta\ły
II.3) Informacja o

możiwościsldadania ofert częściowych

Zamórł,ienie podzielone jęst na części:

Nie

oferty lub rvnioski o dopuszćz€nic do udżałuw postępowaniu możta §ldadać w
odniesieniu do:

Z^fia\riaiący z^str7Łga sobie prawo do udzi€lcnia

Iącmi€ następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moze zostać udżelone zamówieŃe jednemu

łykonalvcy:

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia

r

ielkość,ząkłes, fodząj i ilośćdostąl|, uslug lub

robót budowlanych lub określeniezapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określeniezapotrzeborYania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty
budowlane: Przędmiolem Zamólvienia jęst: 1. dostawa lrrądżeń / oproglamowania z udzieleniem
gwarancji: 1.1. urządzeń markowych: - rł,ielofunl(cyjne mono - sź, .,,6,. - wielofunkcyjne kolor -

sź.

, ,

,5,. 2,

oploglamo§?nia malkolł,ego: - do żalądzania flotą urądzeń drukującyc]'

więlofuŃc)anych - sż. ,..1,. - oCR sieciorły - sź, ,.,
2. usługi lnontahl i konfiguracji

1z

14

1,,

- System kontroli wydruków - sź. . -,1,,

urądzeń i oprog€mowania

Wlaz Ze szkolenjęm administratora i

20l8-a2-23 14:02,

hĘs:i,bżp,Użp.gov,pl/ZP4OOPodgladopublikowanego,aSpx?id:4be

uzytkowlików - sż. ,. , 1 .. 3. usługi serwisu urądzeń rv okesie

I1.5) GIówny kod

cPv

3

6

l,..

miesięcra

30232110-8

Dodatkołve kody CPv:

II.6) całkowita wartośćzamółvienia feze li zamaltiający podaje iąformącje o
'|arlości

zamói,ienią)|
Waitośćbez VAr:
Wa]uta:

(w

przypadku umów rąmoltych lub dynąnicznego syslemu ząkupów sząctmkoy,a całkoluitą

mąks|malną łąrlośćw całym okresie obowiązywąnia ulllowy rąmowe,j lub dynanicznego
systemu zakupóll|

II.7) Czy przewiduje się utlzielenie zamółvień, o których mowa w art. 67 usl. 1 pkt 6 i 7 lub rv

art. 134 ust. 6 pkt 3 u§tałv_v Pzł| Nie
Okręś]enie przedmiotu, wielkości lub zakesu olaz waruŃów najakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mo\\,awart.67 ust,

1

pkt 6 lub w alt. 134 ust, 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) ok-re§, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który zo§tala zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczly §y§tem 2kupów:

miesiącach: /łódniach:2l
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okes w miesiącacl: okres

rv dniach Data roZpocZęcia Data zakończenia

]l
II.9) Informacie

dodatko$ei

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI

5z14
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III.1.1) Komp€tencje
zawodorY€j,

1

lub uprawnienia do pro,lradzenia określonej dzialalności

o i|e rrYniką ao z odrębnych przePisótv

Okreś]eniewaruŃówl

lnfonnacje dodatkorłe
III.1.2) st(uacja finansowa lub €konomicm!

okrcślenie rłarunkórv:
Inlbmracie dodatkorve
I.1.3) Zdolnośćtechniczra lub zawodowa

Okeślenie rrarunkórv: Za spehiających ten warunek Zamawiający uzra Wykonawców, którzy
lłykonali rł,okresie ostatnich tlzcch lat, ajeśliokes prowadzenia działa]nościje§t kótszy

_

to

\ł.tym oklesie, co najmniej d\ł,ie dostawy. polcgające na dosta\ł,ie urzalzeń drukujących rmz z
serrłisem grvaLancvjn!,m o minimalnęj

\ła ości200.000

z}

brutto każa. osoby rłykonujące

czynności prąv realizacji zamówienia -T,rinni posiadać co najmniej 2Jetnie do§viadczenie na
stanowisku sel,wisanla urądzeń dlukujących, w co najmniej jcdnym i.akończonym Zamówieniu
(umo\\ie) o \artościco najmniej 200.000 zł brutto
Zamawiający rvynraga od w!,konawców wskazania w of'ercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępoq?niu imion i naiłł,iskosób !łykonuja!},ch czvnności pz;, realizacji

z-amówienia wraz z inforrnacjąo kwalifikacjacb zarł,odowych lub doś\łjadc7§niu t"vch o§ób:

Tak
Infonrracię dodatkowel

lII.2)

PoDsTAwY wYKLUCZENlA

III.2.1) Podstał} rłYkluczenia określone rv art.24 ust. 1 ustarryy Pzp
III.2.2) Zamlrviając_v prze,lviduje łykluczcnie rrykonarvcy na pod§tarvie art. 24 ust. 5

usta$? Pzp Nie Zamawiający przewicluie następujape fakujtatywne podstawy rłykluczenia:

llt.3) WYKAZ oŚwIADczEŃ SKŁADANYCI{ PRZEZ WYKoNAwcĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NlE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORĄZ
6z14
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SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORĄZ SPEŁNIA KRYTBRIA

sELEKCJI
oświadczenie o niepodlćganiu łrTkluczeniu oraz spełnianiu }varunków udzialu w
po§tępowłniu
Nie
oś$,iadcz€nie o spełnianiu kryteriórv śel€kcji

Nie
III.4)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

,

SKŁADANYCtI PRZEZ

\\YKONAWCĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWANIE ZĄMAW1AJACEGO W CELU

PoTWERDZENIA oKoLrcZNoŚcI. o KTóRYCH MOWA w ART,

25 UsT. 1

PKT

3

USTA\\Y PZP;
I.5)

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

\\Ą,I(ONAWCĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

P0TMERDZENIA oKoLIczNoŚcI. o KTÓRYCH MowA

W ART. 25 UST

1

PKT

1

USTAWY PZP
m.5.1) w ZĄKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZrALU w PoSTĘPoWANIU:

oświadczenie Wykonawcy wg Wżo1! Zawafiego w SIWZ
Il1.5.2)

w ZĄKREslE KRYTEruÓW sELEKCJI:

lIL6) WYKAZ OŚWADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ

\\YKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZĄMAWIAJACEGO W CELU
PoTWIERDZENIA oKoLIc^oŚCI. o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT,

1

PKT 2

UsTA\łry PZP
IIL7) INNE DoKUMENTY NIE

wYMIENloNE W pkt

III.3) - IIL6)

SEKCJA Iv: PROCEDURA
Iv,1)

oPIs

tv.1.1) Tryb udzielenia zamó§,ienia: Przętarg nieograniczony
IV,1.2) Zamalviający

ąda wniesienia wadium:

Tak
lnforn]acja na temat Wadium
Oferta wirrna byó zabezpieczona wadiun lł,*ysokości5000.00 zł
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Iv.1.3) Przewiduje śięudzielenie 7jlic7ćk na poczct wykonania amórvienia:

Nie
Nalezy podać informacie na tenat udżelania zaliczek:

IV1.4) Wymaga się doź€nia ofert ły po§taci katalogów elektronicaych lub dolącz€nia

do

ofert katalogółv eIektronicaych:

Nie
Dopuszcża się żożenieofęrt lv postaci katalogów elekfoniczrych lub dołączenia do ol'ert
katalogów elektroniczdych:

Nie
lnfomacje dodatkoweI

lV.1.5.) wymaga się złoż€nia oferty wariantorvejI

Nie
Dopuszczr sie ziozenie oleny uarlenLowej

Nie
Złozenie ol'efiy Wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym żożeniemofęfiy ZasadniczejI

Nie

IV.1.6) Przewidywana

licża łakonarvcór1 którzy

rc§taną zaproszeni do udzialu w

postęporvaniu
(przetarg ograniczony, negociacie z ogłoszeniem, dialog konkllrenq)jny, pąltfielslwa
innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna licuba wl konarłcór"
Maksymalna liczba wykonawcórv
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umo§T ramo,wej lub dynamiczrego systemu Zrkupórr:
Umorł,a ranoł,a będzie zawarta|

C4l przewidrrje

8ż]4

się ograniczenie liczby ucz.estników

uno\ły ramowej:

20l8_02,23 l4:02
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Przewidziana maksymalna ]iczba uczestnikórł, umowy ramorłej:

Informacje dodatkorve:

Zamówienie obejmuie ustanołienie dynamicznego systemu ZakupówI

Nie
Adres stlony interueto\\,ej, na której będą zamieszczone dodatkowe inlbmacje dotyczale
dynamicz]ego systenu zakupów|

Informacje doclatkowę:

W ran,uclr umorły ramowej/dynamicznego systemu zaklĘóW dopu§Zcża się żożenieofert w
formie kata1o gów elektronicztych:

Przervidu!e się pobranię ze żożot]ych kataiogów e)ektronicznych inlbrmacji potrzebnych do

sporądzenia ofelt lv ramach umo\ł}, ramowej/dynamiczrego systemu zakupów:

Iv.1.8) Aukcja elektronicma

Przewidziane jest przeproł,adzenie aukcji elektronicnej (przetąrg nieograniczol1y, p/żelafg
ogrąniczon!, negocjącie z ogłosżeniem) Nle
Należy podać adles stlony internetowej, na której aukcja będże prowadzona:

Nal€ł

rvskazać elementy, których łvartościbędą przedmiotem aukcji clektronicaejI

Przewiduj€

się ograniczenia co do przedstałyionych wartości,Wynikające z opisu przedmiotu

7Amówienia:

NaleĄ podaó, które ilfornacje zostaną

udo stępnionę

§ykonałcorn w trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki będże termń ich udostępnienia:

Infomacje dotycące przebiegu aŃcjj ęlęktronicmej:
Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicaej ijakie będą warunk| na
jakich wykonawcy będą mogli licytorłać (mininralne wysokościpostąpień):
Infonnacje doiycące wykorzysty\łanego spźętu ęlęktlonicaego, rozwia_zań i specyfikacji
technicznvch w zakesie połączeń:

9
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Wymagania dotycące rejestrac.ji i identyfikacji rłykona*,ców w aukcji elektronica:ej:
Inlbrmacje o iiczbie etapów aukcji elęktroniczrej i czasie ich trwania:

C7aśtrwania:

Czy wykonaucy, któIzy nie

złołlinowych

postąpień, zostaną zrkrłalifikowani do następnego

etapu:
\\

anLnki zamkniecia auLcjj elektroniczlel:

Iv.2)

KRYTERIA oCENY oFERT

Tv.2.1)

Kryteria oceny of€rt:

[v.2.2)

KrYtefia

Ktyteria

znaczętlię

Cena

90,00

|ermin dostawy 10,00

IV2.3) Zastośowanie proccdur}., o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustarrT Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

Iv3) Negocjacje

z oglosżeniem, dialog konkur€ncyjny,

partner§t\Yo inno$,acyjne

Iv3,1) Inlormacje na temat negocjacji z oglo§zeniem
Minimalrre w1,1r-ragania, które musą spehiać \łszystkię oferty:

Prżewidziane jest zastr?ezenie pra\ła do udzielenia zamółienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Pźęwidzianyjest podżałnegocjacji na etapy \ł,qelu oganiczenia liczby ofei1:
Nalezy podać info rrację na tęmat etapó,W negocjacji (w tym liczbę etapó9:

I[formacje dodatkowe

IY3.2) Informacic na temat dialogu konkur€ncyjnego

10ż14
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Opis potzęb i

wymagń zamarviającego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o \łysokościnagród dla wykorraucó$,, któruy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanou,iącę podstarłę do składania ofert,.jeżeli zamawiający przerł,iduje
nagrody:

Wstępny harmono$an] postępowaniaI

Podżałdialogu na etapy w celu ogmniczenia 1iczby rozrłiązań:

NaleĄ podać informacje na temat etapów dialogu:

Infonnacje dodatkoweI

Iv.3.3) Inlormacic na temat partnerstrva innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamóWienia deiuliujące rninimahe wymagania, którym musą

odporłiadać wszystkie ofeńy

Podżałnegocjacji na etapy

:

W celu

oganiczeniu liczby ofert podlegających negocjacjonl poprzez

zastosowanie kyteriów oceny ot'efi wskazanych rł,specytikacji istotnych warunków zamówienia:

Infotmacje dodatkowel

Iv.4) Licytacia elektronicma
Adrcs stlony interneto\ł,ej, na której będże prolvadzona 1icytacja elektroniczra:
AdIes strony internetowęj, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicZ]ęj:
Wymagania dotycące lejestracji i identyfilacji lrykonarł,ców w licytacji elektronicmej, w tym
\Ę,magania techniczte urządzeń infonrratycztych:
Sposób postępowania w toku licytacji ęlektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postą)ień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:
c7as trwania:

ll
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Wykonawcy, którzy nie źożylinowych postą]riei1, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania rłniosków o dopusz.cżEnie do udżahr w licytacji elektronicznej:
Data: godżna:

Temin otwarcią lic.vtacji elektronicarei:
Tenrrin i warunki zamknięcia licytacji elektrolricznejl

Istotne dla stron postąnowienia, które zostaną Wplo\ł,adzone do treścizż Wiemnej umowy \\
sprawie zamówienia publicarego, albo ogóhe

wannki urrolły, albo wzól umowy:

Wymagania dotycące zabeąlieczenia należytego $ykonania umowy

j

Informacje dodatkowe:
Iv.5)

ZMIANA UMoWY

Prz€widuj€

się istotne 2miany postano}vień

zawrrł€j umo\ry

\Y

§tosunku do treścioferty, na

podstawie której dokonano §Tboru $ykonałvcyI Tak

Naleą wskażać zakes, charakter zmian olaz warunki rrprowadzenia zrrian:
Zamawiający dopuszcz istotną Znianę postanowień zawańęj umo\ły w stosunku do tręściofeńy
oraz postanowień Umo\Ąy W następujących przypadkach: 1, dopuszczalne jest obniżenie
W},nagrodzenia \\rykonawcy

pźy Zacho\łaniu zakesujego ś\\iadczenia umo\łnego

2.

dopuszcza]ne jest dostalczenie plzez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

urądżeń o łfższychpalametrach niż zaoferowane w ofelcie, odpowiadających opisolvi
przćdmiotu uamówienia, zjednoczesnym zachowaniem ich l'rrŃcjona]iości oraz nie \łyższejceny
jednostkowej urądzenia okeślonej u, ofercie 3 dopLrszczalne jest wydłużtnie tenrrinu wykonania

Umo$y (dotyczy dosta\ł}., montażu, konfiguracji sprzętu, szkolenia) z powodu siĘ rłyższejalbo z
polvodu okolicz,lości, za które rłyłącztąwinę ponosi Zamarviający, Strony dopuszczająrótnież

możiwośó mian postano\łieli umo\ły w zakesie:

1

podwykonawców w przypadku gdy

składaja3 ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania zamórłienia, e rł

okesiejego realizacji zaistnieje koniecz]ość wykonania pźedmiotu umorły z udżałem

podwykonawcy w tym przypadku wykonawca niezwłoczlie, nie póaiej nż na 7 dni roboczych
przed rozpoczęciem wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy zobowiązanyjest do: a/

wykazania powodórł,, dla których lealizacja przedmiotu umowy wJ,rnaga udżału pod§,vkonarvcy

12z]4
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b/ wskazania częściprzedmiotu
c/ podania

ikow anego. aspx?id=,łbc ] ,,,

umo\T, która zostanie przekazana podr.łykonawcy do rłykonania

nazrły podw),konawcy 2 zmiany podwykonarvców, pod lvarunkięm wskazania nie

póżiej niż na

7 dni loboczych przed dokonaniem

zliany porłodów dla których istnieje

koniecmość dokonania przedmiotorłej zmiany i podania nazrły podwykonawcy

,1.

PozA

przypadkani przerł,idżanymi w Umorłie i przepisach kodeksu cywilnego, Zama\^iający może
także odstąrić od umo§! w raże \ł"Ystą]ięnia istotnej mrianv okoliczności, powodLrjącej, ze

rłykonanie umow;,nie leży w interesie pŃlicznym, czego nie moaa bylo przervidżeć rv chwilijej
zawarcia, odstalienie od umoBry z 1ego tytufu może nastąpić W telminie 30 dni od dnia porł,zięcia
\Ą,iadomości o po\\Y^rych okolicżalościach. W takim prżypadku

wykonawca może Ądaćjedynie

wynagodzenia należnego mu z tytuhr wykonania częściUmo\ły,

IV6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) sposób udostępniania informacji o charakterze poufirym (jezeli dolycł)-,

Śrorlki słuĄce ochronie informacji o charakt€rz€

poufnym

Iv6.2) Tcrmin skłądania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:
Data| 2018-03-06, godzńa: 10l00,

Skócenie tęrminu składania lnioskólłi ze względu na pilnąpotrzebę udzielenia zamówienia
(przetalg nieo$aniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nje
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich rnogą bl,ć sporądzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu rł,
po stęporł,aniu
>

jęzvk polski

IV6.3) Termin nviązania ofertą: do: okles w dniach: 30 (od ostatęcmęgo terminu składania
o1it1)

IV.6.4) Przelviduje się uniewaźnienie po§tępowania o udzielenie zamółvienia, w przypadku

ni€przymania

środków pochodąćych z budż]€tu Unii Europcjskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państ}va cżlonkowskie [uropej§kiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przezlac7rne na sfinansołvanie
całościlub częścizamórvienia: Nie

l3 ?.l4
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w.6.5) Przełviduje §ię uniewaźnienie pośtępowania o udzielenie zamówienia,

i,,,

jeżli środki

słuĄce sfinansowaniu zamółYień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamarviający zamierzał przearaczyć na sfinansowanie calościlub części amówienia, nie

mśtalymu przyzrane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁAC^IK

I

_

INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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