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Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Pozlaniu "Radio Pomań'' spółka Akcyjnal

wykonanie i dostałva materialó$, reklamolrl,ch i promocyjnych

ocLosZENlE o ZAMÓWIENI|_ -Dostatw

Zamieszczanie ogłosz.enia: Zamieszczanie oborviązkorve

Ogło§zenie dotycz} : Zamówienia publicz-nego

Zamórvi€ni€ dotycry projektu lub programu łvspólfinan§oryanego ze środkółv Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się łytącalie zaklady pracy chronionej oraz §T.konawcy, których

dzialalność, lub działalność ich rłlodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realimwały zamółyienie, obejmuje społeczlą i zawodową integrncję osób będących cżoDkami

grup spolecznie marginalizorYanych

Nie

Nale4 podać minimalny procento\y wskaźlik Zatrudnienia osób naleĄcych do jednej lLLb więcei

kategodi, o których n]ou,a w art, 22 ust, 2 Llsta\ły Pzp, nie mniejsry niż 30o%, osób zatrudnionych

przez Zakłady pracy chronionej lub wl.konawcóW albo ich.jęclnostki (w o/o)

SEKCJA I: zAMĄ\ IAJACY

Postępowanie przcprowadza centraIny zamałviający

Nie

Postępowanie prz€prołvadza podmiot, któremu zamarviający porvierą,Vpowierzyli

plż€pro}vadzenie postępołynnia

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamąrviający po$,ierzyI/powierzyli prowadzenie

postępowaniai

Po§tęporvani€ jest przepro\Yadzane łvspólnic przcz zrmawiaiących
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Jeżelitak, nalezy wymienić zamawiając,vch, którży wspó]nie plzeplowadz"ają postępolvanie oraz

podać adlesy ich siedżb, krajowe numery identytikacyjne oraz osoby do kontaktów \Waz Z

danymi do kontaktów:

Po§tępołvanie je§t przeprorł,adzane }vśpólnie zzamawiającymi z innych pań§tw

cdonkorvskich Unii Europejskiej

Nie

w prz}padku przeprowadzania po§tępowania lr,§pólnie zz.malviającymi z innych pańshv

czlonkołv§kich Unii Europejskiej - mające zastosoł,anie krajoł,€ prawo amólrień

publicutych:

Informacje dodatkowe:

l. l) NAZWA I ADRES: PoLskie Radio - Regionalrra Rozgłośnia rv Pomaniu "Radio Pomań"

Spółka Akcyjna, kajowy numer identyirkacyjny ---. ttl, u1. Berwńskiego 5 ,60-765 Poznan,

woj, wielkopolskie, państwo Polska, tel. ó16 644 900. e-mail eua,zalvieja@radiopoznan,fm, faks

618 660 310,

Adres strony internetowej (URL): \nĄ$,.radiopoman.l'm

Adres profiIu nabylvcy:

Adles strony intęrnętowei pod którym możla uz;-skać dostęp do nażędżi i urządzr.ń lub lblmatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZĄJ ZĄMAWIAJĄCEGO: Podmiot pra§,a pub]icmego

I.3) wsPÓLNE UDZIELANIE ZĄMÓWIENIA, aeżeli dotycz!)|

Podział obowiązków nriędzy zamał,iającymi w przypadku ił,spólnego przeprowadzania

postępowania, w tym rł,przypadku wspóhego przeprorł,adzania postępowania Z

zamawiającynri z innych państ$, członkowskich Unii Eulopejskiej (który z zamarł,iających jest

odpowiedżalny za przęplowadzenie postępowania, crry i w jakim zakesie za przeplowadzenie

postępowania odpolviadają pozoslaii zanrawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

kazdego z zamawiających indyrvidualnie, czy zanówienie zostanie udzjęlone w imieniu i tro

IzęcZ pozostĄch zamarviaj ących):

I.,l) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pełny i bezpośrcdni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskAć

pod adresem (URL)

hĘs://bzp,użp,gov,pl/ZP,100Podgladopub]ikowanego.aspx?id:l20,..

Nie
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Nie

Adres śtrony internetowej, na któr€j zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówi€nia

Nię

wwwradiopoznan,fm (zakładka o nas - ogłoszenia)

Do§tęp do dokumentółv z postępowania je§t ogranicmny - więcej informacji mozla użyskać

pod adresem

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu nalezy przesylać:

Elektroniczrie

Nie

Dopuszcmne jest przesIanie ofert lub wnioskółv o dopuszczenie do udzialu w

postęporvaniu lv inny sposób:

Nie

Inny sposób I

wymngane jest przesłanie ofert lub wnio§ków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób;

Adres:

KomunilGcja elektroniczra wl,rnaga korzystania z narzędż i urąd7.eń lub formatów plikórv,

klóre nie §ą ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony. pełny, beą]ośredni i bezpłatny dostęp do tych naźędzi możra użyskać pod

adresem: (-rRL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZANłOW IENIA

II.1) Nazlva nadana zrmórvieniu przez zamarviającego: Wykonanie i dostarva mateliałów

reklamoWych i plomoc),jnych

Numer refercttcyjnv:. lśZP / 1 /żO1 8

Prz€d rvszczęciem postępowania o udziclenie zamórvi€nia przeprołvadzono dialog technicz1}

Nie

.2) Rodzaj zamórvienia: Dosta\§

II.3) Inforrnacja o możirvości sRadania ofert c7łściołrych

Zamówicnie podźelone jest na części:

Nie

ofert} |ub tvnioski o dopu§zczcnie do udzjalu lr. postęporvaniu moźna skladać $,

odniesieniu do:

ZamaĘiający za§trzega sobie pralro do udielenia łącż.nie następujących części lub grup

części:

Makymalna licżba człści 7jmórvi€nia, na którc możl m§tać udżelonc zamówienie jedn€mu

ł,ykonawc},:

I1.4) Krótki opis prudmiotu zamólljenia ńńelkość, zakres. nldzai i ilość dostą\1: usłtĘ! lub

robót budolrlulych lttb oh,eślenie zapou,zebollaniu i lymagań ) a w prłpadku partner§hva

innowac$nego - określenic apotrzebowani8 na innolvncyjnl, produkt, uslugę lub roboty

budorvlane: Pr,edmiotęm Zamówienia.je §t doStaNa ąftykulów prornocyjnych ireklamo\rych Z

nadrukami: Część I 1,1, balon,Y \ĄTaż Z pat_vczkiem i zat_vc;4<ami - 5000 szt. 1-2. długopis

reklamo$_v - 1000 sż. 1.3. smycz reklanrorra - 1000 sź. (300 szt. s7arych i 700 §ź- niebieskjch)

1 ,4. torby papierolve - 1000 sź, 1 ,5, Wstąż}a rcklamoua - 20 sź, 1.6. opaska odblaskorva - 1000

sa, 1,7. liisbee - 200 sź, CZęść II 1,8. pcndriv9 kartą (przenośna pamięć) 200sa. 1.9. saszetka
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na $natfon do biegania (na rękę) - l00 sż, 1,10, słuchawkj RP 50sź. 1,11. obudorł? iphone

SE - 50 sż, 1,12. piłka noala l00 ź, Część IIl 1.13. cukierki klówki 20 kg l,t4,

bonrbonierka czekoladov,l wiąvtownik RP - 800 sź, l, l5. ]i7-aki W tl,ójkątnym opako\raniu 500

sź, Część Iv 1.16, pamsol pźeci\ł,deszczowy 100sź, 1,17. ręczik plażo\\,y - 120sż, 1.18.

para\ł,an 100 sź. 1,19. pilka plażolva - 200 sż. CZęść V 1,20. koszulka pojo męska - 200 sź.

(S- 50 sź., M- 50 sż.. L-50 sa., XL 50sa,)1,21,koszulkapolodanska-200§ź,(S-50szt.,

M 50 sź,, L-50 sź,, XaL 50 sź,) 1.22. koszulka rra kótki rękaw 100 sa. (S- 25 sź,. M 25

sź,,L-25 sź., xL 25 sż.) 1,23, torba ekologicaa 200 sż. CzĘść \rI 1.24, poduszka podróżla

200 sź, 10o szt. dnrucha'nych, 100 sa, zrłykł},ch 1,25, kamizelka odblaskowa 20 sź,

II.5) Glół,nv ko<l CPv| 22462000-6

Dodatkowe kodv cpv

II.6) Całkowita wartość zAmówieni],. (jeżeli zam^liający podąie informacie o wąrtości

zamó\,rienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów rąmo|ych lub dynamicznego slstemu ząkupóy, szacunkolNa całko,rl,ita

maksymalna \l,artość \| całym okresie obo,r|iclzwania Llmowy rąmorNej lub dyńamiczneg,)

Syslemu zakupów)

lL7) Cry przewiduje się udzielcnie zamó§icń, o których mow,lv arl. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 13il ust, 6 pkt 3 usla,w},Pzp: Nie

Okeślenie przedmiottl, \łjelkości 1ub żakesu oraz warunków najakich zostaną udzielone

zamóWienia, o których mowa \\' art,67 ust, 1 pkt 6 ]ub w aft. 134 ust. 6 pkt 3 usta$y Pzp:

IL8) okres, rv którym realimłvane będzie zamówienie lub okles, ną który zo§tała zawarta

umowa ramołva lub okres, na który rc§tał ustano\r,iony dynnmicmy system Zkupółv:

miesiącachl /łó dniach: 30

lttb

data rozpoczęcia: lub zAkończgńa|
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II.9) Informacje dodatkorve:

SEKCJA III: INF'ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM l TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prolvadzenia okrcślonej działalności

załYodołvej, o ile lĘ,nika to z odrębnych przepisółv

Określenie rvarunkórł,: Za spełniających ten warunek zanarviający uzna tych \łykonawrów,

którzy rłykonali w okręsie ostatnich trzech lat przed upbwem teminu składania ofert, a jeżli

okes pro\ł,adzenia działalności jest k1.óts4 - W ty1n oklesie, co naimniej dwie dostalły.

polegające na 1vykonaniu i dosta\Ą,ie mateliałórv reklamowl.ch i pronoc,vjnych sygnowanych

logiem o minimalnej *ańości 70,000 zł brutto każda.

Informacje dodatkorve

III.1.2) sytuacja fiDansorva lub ekonomicżna

Określenie waruŃólv:

]nfbrmacje dodatkowe

]II.1.3) Zdolność technicmn lub zarYodowa

okreś]enie $aruŃówI

Zamawiający lłynraga od w,vkona§ców wskazalia w ofercie lub we $,niosku o dopuszczenie

do udziafu W postępowaniu imion i rrazrvisk osób rrykonujących czynności przy realizac.ji

zamówienia qraz z ńfonnacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Infornacje dodatkowe:

III.2) PoDsTAwY \\\,KLUCZENIA

III.2.1) Podstały łq,kluczenia określone łv art. 24 u§t. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przełviduje łv,vkluczenie rłl konawcy na pod§ta$,ie art. 24 ust. 5

ustałrT P4) Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultaty§ne podstawy lĘ-kluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ \łryKoNAwcĘ w CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON W\ KLUCZENIU ORĄZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPtrŁNIA KRYTtrRIA

sELEKcJI

oświadczenie o niepodleganiu \iJIduczeniu oraz spelni:rniu warunkółv udziału w

postępoł,aniu

Tak

Ośrviadczenie o speInianiu kryterióll, selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUM ENTÓW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ IAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcI. o KTÓRYCll MowA w ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

I.5) \\\,I<AZ OŚWADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

w\aKoNAwCĘ w PosĘPowANIU NA \ł,EZWAME ZAMA\iVIAJACEGo w CELU

PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI. o KTÓRYCH MoWA w ART. 25 UsT. 1 PKT 1

USTAWY PZP

I.5.1) w ZĄKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU w POSĘPOWANIU|

ll1.5.2.) $ ZĄKRfsIE KRYTERlÓ\\ SELEKCJl:

IlI.6) \\M<AZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKł,ADANYcH PRZEZ

W\.I(ONAWCĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAW1AJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKoLICZNoŚCI, o KTÓRYCH Mo\\A w ART,25 UsT. 1PKT2

USTAWY PZP

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPIS

https://bąD,użp,gov.puZP1(]0t odgladopublikowanego,aSpx?id= l20,,,
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Iv1.1) Tryb udzicl€nia zamórvienia: Przetargnieoglanicżony

fV1.2) Zamawiający Ąda wniesienia wadium:

Nie

Infomacja na temat Wadil.un

IV1.3) Przewiduje się utlzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleĄ podać informację na temat udżielania 7a]ic7ek]

fv1.4) \łymaga się dozcnia ofert w po§tnci kata|ogó§, €lcktronicrarych lub dolączenia do

ofert katalogółv €lektronicmych:

Nie

Dopusżcża się żożenie ofeń W postaci katalogólv elektronicmych lub dołączenia do ofert

katalogów elektlonicZlych:

Nie

lnfomacje dodatkowe:

lV.1,5.) Wymaga się zJoż€nia oferty wariantolveji

Nie

Dopuszcz. się zlozenie olcn1 lrariantorłej

Nie

Złożenie oferty Wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym z"łożeniem ofęńy zasadnicz€jj

lY.1.6) Przervidpl,ana liczba *ykonałvcórr; którąv mstłną zrpro§zeni do udziału w

postęporvaniu

(pfzelafg ogląlliczotly, negocjącje z agłoszeniem, dialog konkurencyjfiy, parherslwo

innovacyj e)

Liczba wykonalł,ców

Przerł id} rłana mininlaltla liczbr rrlkonarłcórł

Maksylalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji rrykonarł,ców:

Iv1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicmego §ystemu z.kulówi

8Z14 20l8_0]]_ l4 ]0:]]8



Umo$€ ramowa będzie zau,ańa:

Czy przerłiduje się ograniczenie 1iczby uczestnikó\, umowy ramowej:

Przewidżana maksyma]na licżba uczestnikó\v umo\\y lamowej :

Infomacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje listanolienie dynamicznego systemu zakupówI

Adres strony internetowej, na której będą Zamieszczone dodatkowe informacje dotyc7ące

dynamicmego systemu zakupów:

Informacje dodatkorłe:

W ramach umorły ramowej/dynamicmego systemu zakupów dopuszcza się żożenie ot'efi w

formie katalogóu, elektroniczrych:

Prze*iduje się pobranie ze źożonych katalogów elektloniczrych informacji potrzebnych do

sporządzenia o1'ert \ł, ranach umo\ł,Y lamo\łe.j/dynamicznego systenu zakupów|

Iv.1.8) Aukcja elektronicTta

Przcłvidżane jest przeprołvadzenie aukcji elektronicmej (przelafg nieoqFćrniczony, Przelarg

ogrąniczolł, negocjącje z ogłoszeniem) Nie

NaleĄ podaó adres strony internetowej, na której aukcja będzię prowadzona:

Nal€ł tvskażać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicmej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstatlion"Ych wartości, $Tnikające z opjsu pr7ćdmiotu

zamór,r,ienia:

NaleĄ podać, które informacje zostaną udostępnione \\,ykona\rcom w trakcie aŃcji

elektronicmej oraz jaki będzie tenrrin ich udostępnięniaI

Infomacie dotyczące przebiegu aukc ji elektronicmejl

hĘSr/bzp,uzp,gov,pl/ZP4O0Podg]adopub] jkowanego.aspx?id:] 20,..
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Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji e]ektlonicmej ijakie będąrvarunki, na

jakich wl,konarłcy będą nogli licytowaó (ninimalne $Tsokości poslą)ień)|

Inlormacje dotycące §ykolzystywanego sprzętu elektronicznego, rozr,viązń i specyfiłacji

technicaych w żakesie połączeń:

Wynagania dotycące rejestracji i identylrkacji rłykonarłcórv w aukcji elektlonicalej:

lnformację o liczbię ętapów aukcji elekfuoniczrej i czasie iclr trwania:

czas tnł,ania:

Cą, Ę-kona\łcy, którzy nie złożyli no\ł}ch postą)ień, zostaną zaku,alifikowani do następnego

etapuI

Warunki zamJ.nięcia a uL c.ii elcLtronicalej:

IV,2) KRYT!]RIA oCENY OFERT

IV2.1) Kryteria oceny of€rtI

IV2.2) Kryteria

Kryteria 7naczelia

:ena 90,00

errnin wvkonania zamówienia 10,00

lv.2.3) Złsto§owanie proccdur},, o której mowa łv art. 24ła ust. 1 usta§y Pzp (plzetalg

nieograniczony)

Tąk

IY.3) Negocjacje z ogłosżeni€m, dialog konkurencyjny, partner§trvo inno,wac!,jn€

IV,3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne rłymagania, które nruszą spełniać wszystkie ofeńyl

Przewidzianę jęst zastrzeźenie plawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert Wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w cęlu oganiczęnia liczby ofeń;

Nalez,v podać informacje na temat etapów negociacii (rv tyl liczbę etapów):

l0 z14 20]8_0i_]4 ]0]j8



Informacje dodatkowe

Iv.3,2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i w.vmagań zamawiającego lub intbrmacja o sposobie użyskania tego opisu:

Inlbrmacja o wysokości nagród dla łykonawcóq którzy podczas dialogu koŃurencljnego

przedstawiii rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawiający przewiduje

nalłody:

Wstępny harmoDoglam postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby toaniązń:

NaleĄ podać informacje na tęmat ętapólY dialogu:

Inibmacje doda|koweI

IV3.3) Informacje na temat partner§twa innolvacyjnego

Elementy opisu przędmiotu zamówienia deflrilrjące mirrimahe wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w ce]u oganiczeniu liczby ofert podlegających negocjicjom poprzcZ

Zastosowanie kryteriólv oceny oielt wskazanych rv specyfikacji istotnych \ł?Iunko\Ą zamówienia:

lnformacje dodatkowe :

Iv.,l) Licytacja €lektronicma

Adres strony ir]ternętolł,ej, na któręj będże prowadrcna licytacja e]ektroniczna:

Adles strony intęrnetowej, na której jest dostęptł. opis przedniotu zamórvienia rł,licytacji

elektronic znej I

Wymagania dotyczące rejestlacii i identylrkacji wykonarvców w licytacji elektronicaej, \ł,tym

\\ymagania technica]e urądzeń informatycmych:

hĘs://bZp.xzP,gov,pl/ZP4O0Pod9adopublikowanego,aspx?id= l 20,..
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sposób postępowania W toku lic},tacji elektronicaej. ń,tyn,] określenie minimalrrvch wysokości

postą)ień:

lnformacje o liczbie etapów licytacji elektronicmej i czasie ich trrłania:

czas tnłaniaI

Wykonarvcy, którzy nie żozyli nowych postąpień, zostaną Zakwalilrkolvani do następnego

etapu:

Termin składania rrłriosków o dopuszczenie do udżafu w 1icytacji elektronicmej:

DataI godzinaI

Termin ot\ł,arcia lic_vtacIi elektronicmej:

Tęrmin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;

Istotne dla stron postanowienia, które Zostaną wplowadzone do treści za*.ieranej r.unowl,w

sprarvie zamórł,ienia publicmego, albo ogólne \ł,aruŃi umowy, albo rł,zór unrow1,:

Istotnę postanowięnia umorły - szczegóĘ okręś]onę ZostĄ w rozdziale IIi SIWZ

Wymagania dotycące zabezpieczenia naleźytego qYkonania umowy:

zabezpielz<nie nale4lego \ĄJ kon:]niJ umo*v nie iest wl magane

lnforn,ucie dodatkorłe;

rvs) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne Zniany postanołvi€ń załvartej umo$T w stosuDku do treści oferły, na

podstawie której dokonano rvy-boru rrykonałvcyl Tak

Naleą, wskazać Zakes, charakler znian oraz waruŃi wprorvadzenia zrrian:

Zamawiający dopttszcza istotną zmianę postanowień Zawańej umowy w stosunku do treści ofefiy

oraz postanowień Unlow.v dotycącą: l, terminu realizacji umowy 2, \\,aruŃóW płatności 3.

rłynagrodzenia Zmiany, o których n,lowa powyżej mogą nastąpić \,następujących przypadkach:

1. zaistnięnia oko]icz"ności, których nie moma było przewidzieó w chrł,ili zawarcia runorły 2,

zniany obowiązujących przep isórł, prau,a 3. zniany stau,ki podatku VŃ' 4. wystąpienia ,,siły

wyzszej" Strony dopuszczają rórłnież mozli\ł,ość znian postano\łieti umowy w zakresie; 1

podvykonawcórv rv przypadku gdy skladając ol'efię §'}kona\łca zobowiązał się do

samodżelnego v_wkonania zamó$ienia. a w okresie jego Iea]izacji zaistnieje konieczrosc

rłykonania przedmiotu umorły z udziałen podlykonau,cy W tym prżypadku Wykona*ca
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nież{,łocaie, nie później niZ na 7 dni roboczych przed roąloczęciem rł,ykonyrł,ania umowy z

udziałem podlykonawcy rcbowia.zany jest do: a/ WJ.kazania powodó$,, dla klórych lealizacja

przedmiotu umouy uymaga udziafu podlykonarłcy b/ rł,skazania części przedmiotu LLrnow1,,

która żostanie przekazana podwykonawcy do wykonania c/ podania nazly podwykonawcy 2

zmiany podw]rkonawcórv, pod waluŃiem rvskazania nie pózriej nż na 7 dni roboczrych przed

dokonaniem aniany po$,odó\\,, dla któryclr istnięję konieczność dokonania przedn]ioto\łęj zmiany

i podania nazrry podrł,ykonawcy Zamarviający przcwiduje moZliwość dokonył,anic znicn

postanotień Zawartej umowy rórmiez w przypadku gdy prodŃt/ plodŃt,v stano$,iące przedmiot

zamólvienia zostały \ł,l.coiane z rynku lub zaprżestano ich produkcji, a zaproponowany przez

Wykonawcę produkt / produkty posjaclająnie gorsze cechy, parametry i fuŃcjonalność niż

prodŃt / produkty będące przedmiotem Zamó\łienia,

IV6) INFORMACJE ADMINISTRĄCYJNE

Iv6.1) spo§ób udostępniania informacji o charakterze poufny'm aezeli dotycł)-

Środki slużące ochronie infoimacji o charaktcrzc poufnym

lV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskółv o dopuszczcnie do udziłłu w postępowaniu:

Data: 20 i 8-03-26, godzina: 10:00,

Skócenie teminu składania rł,niosków, ze rvzględrr rra pilnąpotrzebę udzielenia zamówienia

(plzetarg nieograniczony. przetaĘ ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporądzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postępoWaniu

> polski

Iv.6.3) Termin zrvią2nia ofertą: do: okręs w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofenl

IV.6.4) Przełviduje się uniewaźnienie postęporvania o udzielcnic zamółvicnia, w przypadku

nieprzymania środkórv pochodących z budżtu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomoc_v udzielonej przez państrva czlonkołvskie Europej§kiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przemaczone na sfinansorvanie
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całości lub części zamówienia: Nie

IV.6,5) Przewiduje się unieważnienie po§tępordania o udzielenie zamówienia, jezeli środki

słuĄce sfinansolvaniu zamórvień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał Prze2maczyć na §finansowanie calości lub części zamówienia, nie

mstały nu przyzlane Nie

Iv.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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