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Polski€ Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poaraniu "Radio Pomań" spółka Akcyjna: Dostawa

ak§Ynych urądzeń §ieciołych z oprogramo\\,nniem łvraz z u§lugą montaźu i konfiguracji

ocLosZENlE o ZAMÓWE\lU - Do§la$,}

Zamieszczanie ogloszeniai Zamieszc7anie obowiązkowe

ogloszenie dotyczyl ZaInówienia publiczrego

Zamówienie do§czy projektu lub programu wśpółfinansowanego ze środkółv Unii Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać §ię w}łącaie żaklady pracy chronionej orazłrykonawcy, których

działalność, lub dziaIalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

r€alimwały zamówieni€, obejmujc społecztą i zawodową integrację osób będących cżonkami

grup społ€czrie marginalizorvanych

Nie

Należy podać ńnima]ny procentowy Wskaźlik zatrudnienia osób naleącyclr dojednei iub rvięcej

kategorii, o których mowa W alt. 22 ust. 2 usta§y PZp, nie n iejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy clrronionej lub lłykonawców albo ichjednostki (w 7o)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Pośtępowanic prz€prowadza centralny zamawiający

Nie

Postępownnie przeprowadza podmiot, któremu 2amawiająćy powierzyl/połvierryli

przepro}vadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamarviający powierzy"Upowierzyli prowadzenie

postępołvania:

Po§tępołvanie jest przeprowadżane łvspólnie przez zamał,iających
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Nie

Jężeli tak, naleźy \\ymienić zamawiających, któr4 $,spólnie przeprowadzają postępowanię oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe nulery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów uł,az z

danymi do kontaktó\ł,|

Postępo$,anie jest przeprowadzane wspólnie z zamarviającymi z innych państw

cdonkorł§kich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprorvadania po§tępowania wspólnie zzamałviającymi z innych pnństw

czlonkolvskich Unii Europejskiej - mające zasto§olvanie krajorve prawo zrmówień

publicmych:

Informacje dodatkorl,c:

L 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regiona]na Rozgłośnia w Pomaliiu "Radio Pomań"

Spółka Akcyjna. krajowy numęr identyitkacyjny --, ul. ul. Berwińskiego 5 ,60-765 Pozrań,

woj, wielkopolskie, państwo Polska, tel, 616 6,ł4 900, e-nrail ewa.za*,ieja@radiopoznan.fm, faks

618 660 3l0.

Adrcs strony jnten]etowej (LJRL)l rł,wwradiopoznan,fm

Adres profilu nab,vwcy:

Adres strony internetowęj pod którym moaa uz,y-'skać dostęp do narzędzi i urądzeń 1Ń formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RoDZĄJ ZAMAWAJĄCEGO: Podmiot prawa publicanego

I.3) WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENI^ jeżeli dotyczy)|

Podział obowiązków międąv zamawiającymi w przypadku wspóhego przepror,vadzania

postępowania, w tym rv prz,"-padku rłspóhego przeprowadzania postępowania 7

zamawiającymi z iinych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedżalny za przeplowadzenie postępowania. czy i w jakim zakesie za przeplowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiajapy. czy zamólvienie będże udzielane przez

każdego z zamawiających indywirlualnie, czy zamówienie żostanie udzielone u imieniu i na

rzecZ pozostabch zamawiających):

I.4) KoMUNIKAcJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z po§tępowania można u7ł§kać

pod adresem (URL)
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Nie

Adres §trony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja i§totnych warunków

zamówienia

Nię

wwwradiopoaan,lil (link Kontakt - ogłoszenia)

Dostęp do dokumentów zposlępołvania jest ogranicmny - więcej informacji moma uzyskać

pod adre§em

Nie

oferĘ lub wnio§ki o dopuszczenie do udżalu w postępowaniu naleł prz€syłać:

Elektronicmie

Nie

adres

Dopuszcmne jest prze§łanie ofert lub wniosków o dopu§z.zenie do udziału w

postępowaniu w inny §po§óbI

Nie

lnny sposób:

wymagane jest przesłanie ofert lub rvniosków o dopu§zczenic do udziału łv postępowaniu

łv inny sposób:

Nie

Inny sposób I

Adres:

Komunikacja elektroniczta rłTmaga kolzystania znarzędzi i urądzeń lub formatów plikóq

które nie §ą ogólnie do§tępne

Nie

Nieograniczony, pełry, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych naruędż można uzyskać pod

adresem: (LJRL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamó}vieniu prżez 2mawiającegoi Dostawa aktyłrrych urądzeń

sieciowych z oprogamowaniem wraz z ushtgą montażu i konfigulacji

Nurner referencyjnyl KZP /2l20I8

Przed wszczęciem postępoł,ania o udzielenie zamórvienia przeprowadmno dialog technicmy

Nię

II.2) Rodzj zamółvienia: Dosta$_Y

II.3) Informacja o możiwości składania ofert częściowf.ch

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Olerty lub wnioski o dopuszczenie do udziłlu w po§tępo$,aniu moźrla skladać w

odniesieniu do:

Z,am^vi^jącs zAstr7Pga sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

cżęści:

Maksymalna licz.łra części zamówienia, na które mozc mstać udżelone zamóryienie jcdnemu

wykona$,cy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia r ielko,ść, ząkres, loLlzaj i ilość dos|.Iv uslug lub

robót btłdołlanych lub określenie zapotrzeboyrania i \,,,ymagań )a łv pr7łpadku partn€r§t$,a

innołvac}an€go - okleślenie zapotrrcborvania na innoli,acyjny produkt, u§ługę lub roboty

budo\Tlanei Przedmiotem zamó\ł,ienia j e St dostawa aktywnych urądzeń siecio\\ych \\laz Z

oprogramowaniem, usługa nontazu i konfiguracji urądżeń, rtdzielenie gwarancji na sprzęt,

Dokładna specyfiłacja urądzeń - Iozdział II SIWZ.

II.5) Glówny kod cPv 32420000-3

https:/,/bżp,uzp. gov,pl/ZP4()oPodsladopublikowanego.a§px?id=,1eż,..
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Dodatkowc kody cPv:

11.6) Calkowita wart ość zamówieni^ .jeżeli zama.,l)iający pod.lje informacje o v]ąftości

zamówieni a):

Wartość bez vAI:

Waluta:

(,l, przypadku umów ramowych lub dynamicznego ,9yslemu ząkuPów szacunkową całkowita

lkąksymąlna $artość w całym okrcsie obońąłwąnia umovy ramowej lub dynamiczneBo

systemu zalanpów)

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

!rt. 13,1 u§t. 6 pkt 3 u§tałvy Pzp: Nię

Okeślenie przedmiotu, wjelkości lub zakesu oraz warunków najakich zostanąudżelone

Zamówienia, o których mowa Ę,art, 67 ust. 1 pkt 6 lub w art, l34 ust, 6 pkt 3 ustawy PZp:

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

umowa rnmorva lub okres, na który został ustanowiony dynamiczry §y§tem złkupówi

miesiącach: /łó dniach: 30

lub

data rozpoc4cia: lub zakońctnia:

II.9) Informacje dodatkowe:

sEKcJA lll; INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAw\YM.
EKONOMIC^IYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprarvnienia do prowadzcnia określonej działalności

zrwodowej, o ile łrynika to z odrębnych przepisów

Okeślenie waruŃórł,:

Informacje dodatkowe

lII.1.2) SytuacIa finansowa lub ekonomiczra

http§i,łbzp,uzp,gov,pl/ZP4O0Podgladopubl]kowanego,aspx?id:4efl ,..

20l8,02- ]] 14]05



hltps:/,/bzp,uzp, gov pl/ZP:100Podgladopublikowanego,a9px?id=4cP,,,

określenie walunkówl

Informacje dodatkolre

III.1.3) Zdolność technicma lub zawodolYfl

Określenic qarunkórv: Za spełniających teD §arrmek Zamauiając.v-' uana W_v-konarvcórr,. którry

\łykona]i w okresie ostatnich tlzech lat, a jeśJi okes plowadzenia dżiałalno śc i j est krótsz)- _ to

\ł tym oklesie, co najmniej trz}- dosta\ł). polegające na dosta\\,ie urądzeń sieciolrlch r.vraz z

serrł,isem grłaranc|nym o ninima]nej \Mftości 400000 zł brutto,

Zamawiający §ymaga od §Tkonawców wskazania w of'ercie lub we $,niosku o dopuszczenie

do udżału r! postępowaniu imion i nazrvisk osób rłlkorrującyclr czrymości pr4 realizacji

Zamó\ł.ienia §TaZ z il]lbrmacją o kwalifikac.jach zalvodorł,łch lub doś\iadczeniu tych osób:

Iniormacje dodatkolve:

III.2) PoDsTAlvY WYKLUCZENIA

III.2.1) PodśtawT rrTJduczenia określone w art. 24 u§t, 1 u§iawy Pzp

Il1,2.2) Zamarviający przewiduje łrTkluczłnie \rTkonaF,cy na podsłaraie art. 2,1 u§t. 5

u§tarrT Pzp Nie Zamalviając"v przeu,iduje następujące fakultatywle podstarr_v rrlkluczenia:

lIL3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ \łYKoNAwcĘ w CELU
WSĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NTE PODLEGA ON WYKLUCZENIU O|łAZ

SPEŁNIA WAIIUNKI UDZAŁU W POSĘPOWANIU ORĄZ SPEŁNIA KRYTERIA
sELEKcJI

oświłdczenie o niepodlcganiu ri_Ykiuczcniu oraz spełrrianiu warunków udziału w

postęporvaniu

Nie

ośrviadczcnie o spelnianiu kĄ,tcriórv §elckcji

Nie

rll.4) r YKAZ oŚ\łIADczEŃ LUB DOKUMEN"TÓW , SKLADAi{Y cH PpłZEz

WYKONA\ CĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWAN|E ZĄMAWIAJACEGO W CELU

6zl1 20l8-02- 1] ]4i05
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POTWIERDZENIA oKOLICZNOŚCI, o KTóRYCH MowA w ART, 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

ośrł,iadczenie własne Wykonawcy rvg lvzoru Zamieszczonego lv SIWZ

I.5) WYKAZ OŚW1ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA \ń/EZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

PoTwItrRDZtrNIA oKoLIcZNoŚcI. o KTÓRYCH Mo\!Ą w ART. ż5 UsT. 1 PKT 1

USTAWY PZP

I.5.1) W ZĄKRESIE SPEŁNIANlA wARUNKÓ\Ą UDZLĄLU W PoSTĘPowANIU:

oświadczenie Wykona$cy wg wzolu i.a\laflego W SIWZ

Il1.5.2) \Ą ZĄKRtslE KR\ TEruÓW sELEKcJl:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSĘPOWANIU NA \ł,EZWAME ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI. o KTóRYCH MoWA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE W\Ą{IENIONE W pkt III.3) - IrI.6)

sEKc.lA IV: PRocEDURA

Ivl) oPIs

IV1.1) Tryb udzielenia zamórvienia: Przetarg nieograniczony

Iv1.2) Zamarviający ąda wniesienia wadium:

Tak

lnfomacja na temat Wadium

Ol'erta rvinra być zabezpieczona wadiulll w wl,sokości 8,000,00 zł,

fv1.3) Przewiduje się udzi€l€nie zaliczek na poc7]Et rłykonania 2mówienia:

Nie

NaleĄ- podać informacie na tenat udzielania zaliczek:

Iv.1.4) wymaga się doż€nia ofelt w postaci katalogółv elektronicnych lub dołączenia do

ofert katrlo gów elektronicznychi

Nie

Dopuszcza się żożenie ofert w postaci katalogórv elektronicznych lub dolączenia do ofert

1z11 20]8-02 l:] 14:05
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katalogów elęktroniczĄych:

Nie

Informacjc dodatkowe:

IV1.5.) Wymaga się żoźEnia of€rty wariantowej:

Nie

Dopusaza się złożenię ofęrty wariantolvęj

Nie

ZłożElie oferty warianówej dopuszcza się tyIko z jednoczesnym żożeniem otćńy zasadniczęj:

Nie

IV,1.6) Przcwid}vana licża łTkonarvców, którży zo§taną zaproszeni do udzialu w
po§tępowaniu

(prze larg ograniczony, negocj ąc i e 2 ogłoszeniem, dial og konkurenąhy, partherst\4o

innowacyjhe)

Liczba rłykonawców

Przewidywarra minimalna liczba 1vykonawców

Maksymalna iiczba wykonawców

Kryteńa selekcji wykonawców:

Iv,1.7) Informacje na temat umołT ramowej lub dynamiczrego §ystemu zakupów:

Umorła ramowa będzie zawartal

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników unowy ramowej:

Przewidżana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicalego systemu zakupów|

Adręs strony intęrnetowej, na której będą zamieszczone riodatkowe informacje dotyczące

dynamiczlęgo sy§tęmu zakupów:

8z14
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Inlbnnacje dodatkowę|

W ramach umolły ramowej/dynamicznego systemu zakupó\ł, dopuszcza się żożenie ofefi w

formie katalogóu, elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze żożonych katalogólv elektronicz,tych informacji potrzebnych do

sporądzenia ofeń w ranach umorv.v ramorłej/dynamicz,lego systemu zakupów:

Iv.1.8) Aukcja elektronicma

Przełvidżane jest przeprołr,adz€nie aukcji elektronicmej (plze larg nieo!]raniczony, przetąrg

oglaniczo y, negócjdcje z ogłoszenie ) Nie

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będże prorł,adzona:

Należy wskazać elernen§, których rvartości będą przedmiotem aukcji elektronicmeji

Przelviduje się ogranicżenia co do prżedstawionych wartości, \rTnikające z opisu przedmiotu

zamówieniai

Nalezy podać, które informacię zostaną udostępnione Wykona§,com u.trakcie aukcji

elektronicmej orazjaki będzie temin ich udostępnienial

Informacje dotycące przebiegu aukcji e]ektronicaej:

Jakijest prżewidziany sposób postępoq,ania w toku aukcji elęktronicznei ijakie będąwarunki, na

.iakich \q/konawcy będą mogli 1ic),tować (minima]ne rlysokości postąrięń):

Informacje dotycące Wykorz)-stywanego sprzętu e]ektronicznego, Iozwiązań i specyfikacii

technicaych w Zakiesie połączeii:

\Ęrnagania dotycące lejestracji i iden§fikacji rrykonarłców w aukcji elektronicarej:

Inlbrmacje o liczbie etapó\ł, aukcji elektronicznej i czasie ich tiwaniaI

C7as trwania:

Czy \łykonawcy, którz,v-' nie złoĄli norłych postą)ień, zostaną Zakwalilrkorłani do następnego

etapu:

Warunki zamJ.łięcia aukcii elektron'calej:

hĘs:/,/b4,uzp, gov,p]/ZP4OoPodg]adopublikowalrego,aspx?id:4ef2,..
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Iv.2) KRYTERIA ocENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Krvterja znaczelię

]ęna 90,00

Iermin płatnosci faktury 10.00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury, o której mołva w art. 24aa ust. 1 u§ta$y P7ł (pźetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z oglos7ćniem, dialog konkur€ncyjny, partn€rst$,o innowacyjnś

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalrre wl,magania, które musz4 spelniać wszystkie oferty:

Przęwidziane jest zastźeżenie prawa do udże]enia zan,]ówienia na podstawie ofefi wstępnych bez

przeprowadzenia ne gocjacji

P rzervidziany jest podżał rregocjacji na etapy w celu ograniczcnia liczby ol'et:

Nalezy podać infolmacje na tęmat etapóW negocjacji (W tym 1iczbę ętapólv):

Infonnacje dodatkorve

IV3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjncgo

opis potrżeb i Wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uz}-skania tego opisu

Informacja o wysokości rragród dla wykonawcó\ł,, którży podczas dialogu koŃulencyjnego

przedstawili rozr.viązania stano{iące podstawę do składania olirt, jeżeli zamawiający przerł,iduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępo\ł,ania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozrł,iązńl

NaleĄ podać informacje na temat ętapólv dia]ogu:

lnfot rrracje dodatkowe:

IV,3.3) Informacje na temat pąrtn€rstw, innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu żamówienia defi,riujące minimahe wymagania, którym musą

odporł iarlać rł sąstkie ofert):

Podział negocjacji na etapy rł,celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjccjom poprzez

zastoso$anie kryterióW oceny oleń Wskazanych W specyi (acji istotnych Ń,aruŃów Zamó$ieniaI

Inibrmacje dodatkowe:

fV.4) Licytacja elektronicma

Adres strony internetowej, na której będzie prorvadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony inten]etowej, na któlej jest dostępny opis plzedŃotu żamówienia w lic}tacji

elektronicmej:

Wymagania dotycące rejestracji i identylrkacji wykonawców w licytacji elektronicznej, \ł,tym

\łymagania tęchnicme urądzeń informatycmych:

Sposób postępowania w toku licytacji elęktronicmej, lv tym określenie mininralnych wysokości

postąrień:

Inlbrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie żożyli no$"Ych postą]ień. Zostaną zakwalifikorłani do następnego

etapu:

Tenrrin składania wnioskólł,o dopuszczenie do udziału w licltacji elektronicae1:

DataI godzinaI

Tennin otwarcia lic}-tacji elektronicznej:

Tenrrin i rł,arunki zamknięcia licytacji elektroniczrej:
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Istotne dla stron postanoq,ienia, które zostaną wplowadzone do treści Zawieranej u1nowy \\

sprawię zanówienia publicznego. aibo ogólne rł,aruŃi umoly, albo wzór umo\łJ:

Wynagania dotycące zabezpieczenia należytego w},konania unoW.\.:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jęst do \iniesienia zabezpieczenia

nalerytego W),konania umow} na sumę stanowiącą 30ń ceny całkowitej brutto podanej W

ofercie,

Informację dodatkowę:

IV5) ZMIANA UMowY
Przerviduje się istotne Zniany postanołvicń zawartej umo§T w §to§unku do tr€ści oferty, na

podstarłie której dokonano §Tboru \tTkonawcyi Tak

Nalezy wskaać zakes. charakter zmian olaz walunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do tręści ofeńy

oraz postanowięń Umo\ry W następujących pźypadkach| 1. dopuszczalnę jęst obniżnie

rqlnagrodzenia wykona\\cy przy zachowaniu zakesujego śrł,iadczeDia umo\mego 2.

dopuszczalr]e jest dostarczenie przeZ Wykona§,cę, po zaakcepto\\?niu przez Zan]awiającego,

urądzeń o Wyższyclr palanetrach niż Zaoferowane w ofelcie, odpowiadających opisou i

przedmiotu zamówienia, zjednoczesnym zachorłanien ich lirnkcjonalności oraz nie wyższej ceny

jednostkowej urądzenia okeślonej rv o1'ercie 3 dopuszcża]ne ję§t lłydfuzenie teminu wykonania

Umowy z powodu sĄ uyższej albo z powodu okolicz,iości. za które wyłącmą rłinę ponosi

Zamawiający. Strony dopuszczają również możliwośó zlian poslanou,ień umowy w zakesie: l

podwl,konawców w prąvpadku gdy składając oferlę Wykonawca zobowiązał się do

samodżehego wykonania Zamówienia, a w okresie jego realizacji Zaistnieje koniecZ1ość

*ykonania pźedmiotu umowy z udżałem pod§Tkonawcy - W tyt,n przypadku Wykonawca

niezwłocz,ie, nie później niZ na 7 dni roboczl ch przed rozpoczęciem wykonywania tunow1 z

udziałen podwykonarłrcy mbowiązany jest do: a./ wykazania powodóW dla których lealizacja

pźedmiotu uno§Y Wynaga udziału pod\\ykonawcy b/ wskazania części przedmiotu umow;.,

która Zostanie przekazana podwykonawcy do lrykonania c/ podania nazwy podrłykonarvcy 2

zdany podwykonarłcórł,, rłymienionych w unrowie. pod rvarunkiem wskazania nie później niż na

7 dni roboczych przed dokonaniem zniany powodóW, d]a których istl,ieje koniecmość dokonania

przedmiotowej zniany i podania nazwy podwykonawcy Po73 plzypadkami przewidżanymi w

Umorł,ie i przepisach kodeksu cy\ł.ilnego, Zamawiający moż-e takźe odstąpić od umuwy u razie

hĘs J/bzp.uzp.gov,pl/ZP4O0Podgladąublikowanego,aspx?id+efl .
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hĘs://b4,uzp, gov,pl/ZP4O0Podgladopubl ikowanego,aspx?jd=leż,,,

!\,) stą]ienia istotnej al]iany okoliczności, porvodującej. że wykonanie umowy nie leą, W inieresie

publicmym. czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Odstąpienie od umorły z

tego §tułu może nastą)ić w tcnninie 30 dni od dnia powzięcia rł,iadomości o porłyższych

okolicaloścjaclr. W takim prrypadku Wykonawca może ądać jędyliie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części Un]o§y,

Iv.6) INFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżelidotyc:|)

Środki sluĄce ochronie informacji o charakterze poufirym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu rv postępowaniu:

Data: 201 8-02-21, godzina| 1 0:00,

Skrócenie teminu skladania wnioskórł,, ze względu na pilltą potrzebę udzielenia zamórvienia

(przetarg nieogranicżony, przelarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać porł,ody:

Język lubięzyki, w jakich mogąbyć sporądzane oferty lub wlioski o dopuszczenie do udżaht w

postępowaniu

> polski

IV6.3) Termin zrviązania ofertą: do: okes w dniach: 30 (od ostateczrego terminu składania

ofefi)

fv6.4) Przewidujc się uniervażfenie po§tępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nicprzyzlnnia środkółv pochodących zbuclźrtu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zrYrololvi środków z pomocy udzielonej przezpań§twa cżonkow§kie Europcj§kicgo

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którc mialy być przemacz)n€ na sfinansowanie

calości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się uni€ważnienic postępowania o udżelenie zamółvienia, jeżli środki

sluąc€ sfinansowaniu zamółvień na badania naukoł,e lub prace rozlvojolve, które

zamawiający zamierzal pfze7n^c7łć l^ sf]nansowanie calości lub części zrmówienia, nie

m§taly mu przy2rrane Nie

lV,6,6) Informacje dodatkowe i
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