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Ogloszenie nr 593807-N-2020 z dniet2020-10-06 r.

Wojewridzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu: Na dostawg czterech

samochodriw osobowych typu Konlbivan dla Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w poznaniu

OGI,OSZENIE o ZAM6WII]N]IU - Dostawv

Zamieszczanie oglosz enia: Zamieszczanre obowi4zkowe

O glo szenie doty czy z Zamowienia publiozne go

Zam6wienie dofyczy projektu lub trrrogramu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
kt6rych dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re
bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale2qcychdo jednej lub wigcej
kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mrriejszy nrz30yo,os6b zatrudnionych
przezzaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jeclnostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P ost gp owanie przep r ow adza centralny zam awiaj 4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyvpowierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

https:llbzp'uzp'gov 'pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=.=70 ba643a-5aia-47d6-... 2020-10-06



Strona 2 z 14

Inform acj e na tem at p o dmiotu kt6remu zamaw iajqcy powierzyl/powierzyli p rowadzenie

postgpowania:

P ostgp owanie j est przep rowa dzane wsp 6lnie przez zarn awiaj 4cych

Nie

Jeleli tak, nale?y wymienii zamawiaj1cych, kt6rzy wspolnie przeprowadzaj4 postgpowanie

orazpodac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymt do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawlaj4cymi z innych par(stw

czlonkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych

pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zasitosowanie krajowe prawo

zam6wieri publicznych :

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojew6dzki Inspektorat Ochr,cny RoSlin i Nasiennictwa w

Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63429840200000, ul. ul. Grunwaldzka ,60-166

Poznaf , woj . wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 618 605; 91 1 , e-mail wi-

poznan@prorin.gov.pl, faks 618 685 884.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mohna uzysl<ai dostgp do narzgdzi turzqdzef lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZ AJ ZAN IAWIAJACI1GO : Administra cja rzqdowa terenowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieti ctoryczy)z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawrajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania z

zamawrajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawrajqcych

jest odpowredzialny zaprzeprowadzeme postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie

bgdzie udzielane przez kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?i,l:70ba643a-5aIa-47 d6- 2020-10-06
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udzi elone w imi eniu i na r zecz p ozo staly c h zamawt ajqicych) :

I.4) KOMUNTKACJA:

Nieograniczony) pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w zpostgpowania mo2na

uzyskad pod adresem (URL)

Nie

bip.wiorin-poznan.nv.pl

Adres strony internetowej, na kttirej zamieszczona bgrlzie specyfikacja istotnych

warunk6w zam6wienia

Nie

bip. wiorin-poznan.nv.pl

Dostgp do dokument|w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moLna

uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylai:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dropuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Adres:

https:llbzp'uzp.gov.pllZP40OPodgladOpublikowanego,aspx?id,=70ba643a-5aIa-47d6-.,.2020-10-06
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystanliaznarzgdziiurz4dzer[ lub format6w
plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dost;gpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSr.edni ibezpLatnv dostgp do tych naruEdzi molnauzyskai pod

adresem: (URL)

II'1) Nazwa nadana zamdwieniuprzezzamawia,i4cego: Na dostawg czterechsamochod6w

osobowych typu Kombivan dla Wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony RoSlin i Nasiennictwa

w Poznaniu

Numer referencyjny: WDA.272.3.2020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zarn6wienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamfwienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwosci skladania ofert czesciowvch

Zam6wienie podzielone jest na czqt6ci:

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w
odniesieniu do:

Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup
czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na ktdre moiie zostad udzielone zam6wienie
jednemu wykonawcy:

https:llbzp.uzp'gov.pllzP400Pod,gladopublikowanego.aspx?id='=70 ba643a-5aIa-47d6-... 2020-10_06
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II'4) Kr6tki opis przedmiotu zarnriwienia (wielkoit, zolcres, rodzaj i itoit dos,taw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okrellenie zapotrzebowania i wy,magari ) aw przypadku parrnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie ztpotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane: 1 ' Przedmiotem zamclwienia jest zakup czterech fabrycznie nowych samochod6w

osobowych typu Kombivanwrazzwyposa?eniem, wyprodukowanych w 2019lub 2020 r.

Zakupiony samoch6d musi byi nowy, bezwypadkowy, kompletny i wolny od wad

konstrukcyjnych, materialowych i wykon awczych oraz prawnych. Zamawiaj4cy nie dopuszcza

do postgpowania samochod6w typu N1.

II.5) Gl6wny kod CPV: 34110000-l

Dodatkowe kody CPV:

II'6) Calkowita wartoSd zam6wienia (e1eli zamawiajqc1y podaje informacje o tuartoici
zamdwienia):

WartoSc bez VAT: f98780.49

Waluta:

PLN

(w przypadku um6w rantowych lub dynamicznego s"ystemu zakup1w - szacunkowa

calkowita maksymalna wartoi1 w calym olvesie obowt'qzywania umowy ramowei lub

dynamiczne go systentu zakup|ut)

II'7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wierl, o lrt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7
lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp: Nie

okreSlenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunli6w na jak ich zostan4udzielone

zamdwienia, o kt6rychmowawart.67ust. 1pkt6lub w tnt. r34ust.6pkt3 ustawy pzp:

II'8) okres, w ktrirym realizowane bgdzie zam6wienie llub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal ustanowionJ/ dynamiczny system zakup6w:
miesi4cach: lubdniach:

lub

data rozpo czgcia: lub zakoficzeniaz 2020_11_23

kres w miesi4cach kres w dniac

https:llbzp'uzp'gov 'pllzP400Podgladopublikowanego.aspx?id===70ba 643a-5ala-47d6-.,. 2020-10-06
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ER.ZE PRAWNYM,
EKONOMICZI{YM. FINANSOWYM I :TEC'HNICZNYM

ul.l) WARUNKT TJDZIAN,U W POSTDPO WANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadz,enia okreSlonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw

okreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w of'ercie lub we

wniosku o dopuszczenie do ud:rialu w postgpowaniu ilnion i nazwisk os6b wykonuj4cych

czynnoSci przy realizacli zamowieniawrazz inlbrmac,j4 o kwalifikacjach zawodowych lub

doSwiadczeniu tych os6b.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w:

ZamawiajEcy wymaga od wykonawc6w wskazania w,rfercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w posttTpowaniu imion i nazvzisk os6b wykonuj4cych czynnoSci

przy realizacjrzamowteniawrazz informaci4 o lcwalifikacjachzawodowych lub

doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) P oD STAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wylduczenia okreslone w art. 24 ust.1 ustawy pzp

III'2'2) Zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj qce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczeniaokreslona w art. 24 vst.5 pkt 1 ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art, 24 ust. 5 trtkt2ustawy pzp)

Tak (podstawa wykluczenra okreslona w art. 24 ost.5 pkt 3 ustawy pzp)

https:llbzp'uzp'gov.pl/ZP400Pod,gladOpublikowanego,ai;px?id==7oba643a-5aIa-47d,6-...2020-10-06
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 2zl ust,5 pkt g ustawy pzp)

III.3) WY KAZ OSWIAD CZEN SKI,ADANYC H T'R:,LEZWYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENIA,,LE NIE PODLIIGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARI]NKI IJDZIAI.IJ W POSTEPOWAI{IU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA
SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz sp,elnianiu warunkriw udzialu w
postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKIJMIIN-IOW , SKI,ADANYCH PF{ZEZ
WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spelnieniaprzezWyk.ona,wcdw'warunk6w, o kt6rych mowa w afi.22

ustawy, Zamawiajqcy ZEda dostarczeniawraz z ofertq: Aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru S4dowego albo aktualnego zaSwi aclczeniao vipisie do ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli odrgbne pr:z:episy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia do

ewidenc.ii dzialalnoSci gospodarczej, wystav,rionego ni,o wczesn iej niz6 miesigcy przed,

uplywem terminu skladania ofeft, stanowiEcy zal nr 1 do formularza ofertowego,

Dokumentu okreSlaj4cego upra'wnienia do prowadzr:n ia dzialalnoSci obejmuj 4cej detalicznq
spt zeda2 s am o cho d6w, stano wi tlc e g o zalqcznik nr 2 do fonnul ar za o fertowe go.

oSwiadczenie o spelnianiu wantnk6w udzial;uw postqpow aniu. Zalqcznik nr 3 do SIWZ
ru.5) WYKAZ OSWIADCZEN I,UB DOKUMENTOW SKT,ADANYCH PRZEZ
wYKoNAwcE w PosrEpowANIU NA wEZwAf\rIE ZAMAWIAJACEGO w
CELU POTWIERDZENIA OKC'LTCZNOSCI, O K.T6RYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

uI'5'1) w ZAKRESIE SPET,NIANIA wARUNKo\,v {JDZIAr,U w
POSTIPOWANTU:

t4

https:llbzp'uzp'gov 'pllZP400Podgladopublikowanego.as;px'/id==70 ba643a-5ala-47 d,6-... 2020-10-06
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rrl.s.2) w ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJ.I:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMBNToW SKT,ADANYCH PF(ZEL,

wYKoNAwcE w PosrEPowANIU NA wEzwt NrE ZAMAWTAJACEGO w
CELU POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NrE wyMIENIot\E w pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

Iv.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetargnieograrLiczony

IV.f .2) Zamawiaj4cy L4dawniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV'1'3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet w.ykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na ternat udzielania zalicz,ek:

IV'1'4) Wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do
ofert katalo g6w elektronicznych ;

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofeft w postaci katalog6,w elektronicznych lub d,ol4czeniado ofert
katalog6w elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siE zlohenie oferty wariantowej

Nie

zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednr>czesnymzlo2emem oferty

https:llbzp.uzp'gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.as;px'?id,==70 
ba643a-5ala-47d,6-... 2020-10-06



Strona 9 z t\

zasadniczej:

Nie

IV'1'6) Przewidywanaliczbawykonawc 6w,ktlrzy zostan4 zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogroszeniem, diarog.konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewi dywana minim alna licztt a wykonawc6w

Maksymaln a liczb a wykonawc 6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV'1'7) Informacje na temat umowy ramowej lurb dynarnicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bEdzie zawaflla:

czy przewiduj e sig o gr aniczente riczby ucze stni k6r^/ urmowy ramowej :

Nie

Przewidziana maksym alna riczba uczestnikriw umow), ramowej:

Informacje dodatkowe:

nie

zamowienie obejmuje ustanowienie dynamic znego syrstemu zakup6w:

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdq zamier;zat:onedodatkowe informacje d,otyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

nie

Inforrnacj e do datkowe :

nie

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zdr.upow d,opuszczasig zlozenie ofert
w formie katalo g6w elektroniczrLych:

Nie

Przewiduje sig pobrani e ze zho2onych katalog6w elektron icznychinformacji potrzebnych do

https:llbzp'uzp.gov.pllZP400Podgladopublikowanego.asrpxl/id,==70ba643a-5ala-47d,6-.,.2020-10-06
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sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynan:Licznego systemu zakup6w:

Nie

IV.f .8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane.iest przeprowadzenie aukcji elektronicanej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacj e z ogloszeniem) l{re

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt<irej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych wartosci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu
przedmiotu zam6wienia :

Nie

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
el ektronicz nej or azj aki b gdzie terrnin ich udo stgpnienia :

Informacj e doty cz4ce przeb i e gu aukcj i el ektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b posl.qpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki,
na jakich wykonawcy bEdq mogri ricytowai (minimal^e 

'rlysokosci 
post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzqtu elektror:Licznego, rozwiqzanispecyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:

wymagani a dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykona\ icow w aukcji elektronicznei:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' ktorzy nie zlo:?,ylinowych post4pir:ri, zostanqzakwalifikowani do
nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznei :

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

https:llbzplzp'gov'pllZP400Podgladopublikowanego.aspx?'id==,70ba643a-5ara-47d,6-.,.2020-10-06
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0,00

gwarancJa 15,00

rezpieczefstwo 10,00

termin dostawy 5,00

IV'2'3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa ust.l ustawy pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacie z ogloszeniem, dialog konkurency,jny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania. kt6re mut)t4spelniai wszystkie oferry :

Przewidziane -jest zasftze2enie pra'wa do udzielen itt zam6,wienia na podstawie ofbrt wstgpnych
b ez pr zepr ow adzema ne go cj acj i

Ptzewidziany jest podzialnegocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podai informacje na temat etapow negocjatji (w r.ym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjne:go

opis potrzeb i wymagai zamawiajEcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Infolmacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, k:torzy poclczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili tozwi4zania stanowi4oe podstawg rJo skladania ofert, jekeli zamawiajqcy
przewiduje nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogr.aniczen ialiczby rczwiilzan:
Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

https:llbzp'uzp'gov.pllzP40OPodgladopublikowanego.aspx?'id=.=70ba6 
43a-5ala-47d,6-... 2020-10-06
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnersfwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamirwienia definiuj4ce rnirLimalne wymagania, kt6rym musza
odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjac.ii na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeft podlegaj4cych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteri6w oceny oferl wska:uanyctL w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6r{ bgdzieprowadzon aJicytacjaelektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis pr:zedmiotu zam6wienia w licytacji
elektronicznej:

wymagani a dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonavrc6w w licytacji elektroniczne.j, w tym
wy m a g ani a te chni c zne ur zqdzen info rmaty c zny ch :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektron iczn<:j,w tlrm okreslenie minimalnych
wysoko$ci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i c;zasie ich trwania:

Czas trwania:

wykonawcy,kt6tzy nie zlo2ylinowych post4pien, zostlanqzakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw ticytacji elektronicznei:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznei:

https:llbzp'uzp'gov'pllzP400Podgladopublikowanego.aspx?,id=.,70 
ba643a-5a7a-47d6-... 2020-10-06
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanqwprowadz;one do treSci zawieranejumowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunl<i umowy, albo wzorumowy:

wym agani a doty czqc e zab ezpie czema nale|yte g o wy ko'ania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany p,ostanowi efi zawartt:j umowy w stosunku do tresci oferfv.
na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonarvcy: \lie
Nalezy wskazac zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadz eniazmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV'6'l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy).

nie dotyczy

srodki slu24ce ochronie informacji o charakterz;e poulhym

rv'6'2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszrczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2020-10 -I 4, godzina: 12:00,

Skr6cenie terminu skladania wnios;k6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebg udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, ptzetarg agraniczony, negocj ac-ie zogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Iqzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byc sporz4 dzane ol,erty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu

IV'6'3) Termin zwi4zania ofert4: d,o:2020-11-23 okrr:s ,,,,, dniach: (od ostatec znegoterminu
skladania ofert)

rY'6'4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgporvania o udzielenie zam6wienia, w
przypadku nieprzyznania srodk6w, kt6re miaty by( prneznaczonena sfinansowanie

https:llbzp'uzp'gov.pllzP400Podgladopublikowanego,aspxl/id,==7oba643a-5ara-47d6-.,.2020-r0-06
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caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

ZAI,ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZA!]E OFERT CZESCIOWYCH
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