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Cena badanei oferlv brutto
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l0.Termin zwi1zania z d,fert4

Termin zwiqzanra z ofer\ - 30 dni. Bieg terminv rczpaczyna sig

oznaczonego na skladanie ofert, Zamawiajqcy ntohe przedluLyf

ofert4 o oznaczony okresf nie dlulszy jednak niZ kolejne 30 dni.

powiadomi Wykonawc6vl, a ci podejm4 decyzjg, czy przedlu?aj4

ll.Wykaz zal4cznik6w:

I - Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia,

2 - Formularz ofertou)",r.

3 -OSwiadczenie Wykonawcv.

Poznan, dnra 3 .04.201 8 r.
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