
--o l ,,o

Adres śrony intemetowej, na kiórcj zam]eszczona bdzje specńkacja iśotnych warunkóW zamÓWienia (l'eźeli

dotyczy) |

WWW.biD.mooosiwiecbo*, Dl, WWW.mst-Wiecbork, rbio,moir€oion,info

ąłoszenie nr 351598 - 2016 z dnia 2016-11-25 r,

Więcbork: Świadczenie usług restauracyjnych, Polegających na

prrygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych -
iednodaniowych na terenie miasta WięcborĘ dziennie dla ok, 70 klientóW

Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy spolecznej W Więcborku w okresie od 16

stycznia 2017 r. do 24 g]udnia 2017 r,

oGŁoszENIE o ZAMÓWIENtU - Usługi

zańIeszeanie o9ło6zenla: obowiążkowe

()9loszenle dotyeyI zamóWienia publiczne9o

zanńwienl€ doĘąy plpieKu lub Programu wspó,lfinansowanego ze środkó,t/v Unli Europeiskiej

nie

tlaa^ra p]ojektu lub prograńu

o żamówienie lnogą ubiegać się wyłąenie zakłady pracy chrcnionej or,z wykonawcy, któryó

działalno€ lub działalność ich wYodĘbnionych oĘanizacyinie j€dnośteĘ któr€ będą realizowały

zamówlenie, obermuje śpołedną l źawodową integradę o6ób będą,y,h ,złonkami grup społ€<źnl€

maĘinalizo!.ranyó

nie

Naleł podać minimalny procentowy Wskaźnik zabJdni€naa o§ob naleĘcych do jedną lub Więc€j kategońi, o których

mowa W aft, 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mni€jszy nlż 3oo/o, osób zatrudnionych pźez zakłady pracy chronionej Iub

WykonawcóW albo ich jednośki (W o/o)

sEKCJA II ZAMAWIAJĄCY

Po6-tępowanie pżeP]owadża centralny zamawlaiąCy

nie

Po6iępowanie pĘep]owadza podmiot, którcńu zamawiaią,1 powierzyuPowierłll pEep]owadzenie

Postępowania

nie



tnforrrracie na temat podmiotu kór€mu zanawiając} powierzyl/powier,Yli P]o^ładzeńie

Po6tępowania !

P6tępowanie ie§t prreProwadzane wśpólnie Pr.iaz zamawlającyó

nie

]eźe|i talr naleł wymi€niĆ zamawiających, którzy Wspólnie pżepowadzają pośępowanie ońz podać adresy ich

siedzib, kajowe numery idenMkacyjne onz osoby do kontaktóW wraz z dónymi do kontaktów:

Po6tępowanie rest prtepro^radzane wspólnie z zanawi.jącymi z innyó państw elonkowśkich Unii

Eurcpeiski€i

w przypadku prz€P]owadzania po§tęPowania wspólnie z żanawiarąGymi ź lnnyó państw

eionkowski<fi Unii Eu]op€iskiel - mająae zartoso9,anie krarowe Prawo zanÓM,ień publiąnych:

Infolmade dodatkowe:

I. 1) NAzwA I ADRES| lvliejsko,Grninny ośrodek Pomocy społecżnej W Więcbo*u, kajowy numer

idenMkacyjny 9236307600000, ul, ul. l"1ickiewicza , 89410 Więcbo*, woj, kujóWsko-pomorskie, państwo

Polska, tel, 52 389 53 50, email , faks 52 389 53 51.

Mles strony intemetowej (UŁ): Wwrrv,bip.mgopswi€cboft.pl

I. 2) RoDAl zAnłAWrAJĄcEGo! ]ednośki oĘanizacyjn€ administracji samożądowe.j

I.3) WSPÓLNE UDZEIA IE zAiłÓWIEl{IA (ieźell doĘąy):

Podżiał obowiązkóW midzy zarnawiającymi W prżypadku Wspóln€go pęeprcWadzania postępowania, W tym W

pr.ypadku WspólnĘo prżeprcWadzanja postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowi€dialny za pżeprowadzenie postępowania, czy i W jakim

zakresie za pźęrowadżenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy amÓWi€nle bdzie

udzielane pżel każd€o 2 zamawiających indywidualnie, czy żamÓWienie zośanie udzielone W lmieniu i na

necz pozostałych żamawiających) :

t.4) KoMuNIxAcJA:

Nl€ograniąony, pełny l bezpŃrcdńl dostęp do dokumentÓW z po§tępow'nia nożna uzvskaĆ pod

ad.€s€m (URL)

tak

WWW,bip.mgop§Wle€bork.pl, WWW.mś,Wlecbork,ńip,mojregion,Info

Ad]€§ §trony internetowei, na lćórei zamieśzcżońa bĘdŹe sPecrfikada istotnyó waruńków



zarnówienia

tak

WwW.bip.m9opswjecbo*, pl, WWW,mś-Wiecbork,rbip, mojregion,info

Dostęp do dokumentÓW z postępowania jest ograniczony , wtęcej inforńacji można uzyskaĆ pod

adrcseń

nie

oferty lub wniośki o dopuszeenie do Udziału w

Elektrcniąnle

postępowaniu należy pr:esyłaĆ:

Dopuszazone rest praeślanie ofeń lub wnloskÓW o dopusż(źeni€ do Udziału w Po§Ępowanlu w

inny sposób|

nie

WYffigane jest przedani€ ofeń lub wnioskóW o dopuśżażenie do udziałU w po§Ępov,aniu w

inny sposóbI

tak

Inny spoóbi

osobiŚ.ie lub poczĘ

lv]iejsko€minny ołodek Pomocy spobcznej W Więcbo*u, ul, i,4ickielvicza 22a, 89410 Wię.bo*, pokój nr

34 - sekretariat

Komunikacia eleldrcniena wymaga korzyśtania z narzędzl i urządzeń lub formatów plików, któr€

nie śą ogólnie do§Ępne

nie

Nieograniczony, pełny, beżpoŚredni i beżpłatny dośęp do tych naPędzi można uzyskaĆ pod adre§emi (URL)

tL1) Nażwa nadana zamówieniu pżez żamawiające€ol ŚWiadczenie ugug restaLrlacyjnych, pol€gających

na pr./qotowaniu i Wydawaniu goĘcych posiłkow obiadowych - jednodanio§Ych na tereni€ miasta Więcbork,



dziennie dla ok. 70 klientóW |4iejsko,Gminnego ołodka Pomocy społecmej W Więcborku W okre§ie od 16

stycznia 2017 r. do 24 grudnia 2017 r,

Numer i€ferencyjny: DAo.271.2.3.2016

Pr2ed wsz<żęciem postęPowania o udziel€nie zamówienia Pr.epiowad2ono dialog Ę'hnieny

nie

It,2) Rodzaj zamóWleni.: usłJgi

IL3) Info.rnacja o możliwoŚd składanla ofeń azęśaiowy,h

ZamóWienie podzielone jest na czękiI

Nie

tI.4) lcótkl opis prżedmiot! żanńwlenia (Wielkoś, zakes. rodzaj i iloś dośaw, Usług |ub robót

budo!1/lanych lub określenie zapotźebowania i Wymagań ) a w pEypadku pańnerstwa inńolvacYjnego -

okr€Śl€nie zapotrzebowania na innowacyjny produĘ ucugę lub roboty budowl,ne: Pż€dmiotem

zamÓWienió jest pżyqotowanie i Wydawónie gorących posil{<ÓW obiódowych -jednodaniowych na terenie miasta

Więcbolka od poniediałku do niedzieli, W godinach od 11;00 do 17;00, w okesie od 16 stycżnia 2017 r, do

24 qrudnia 2017 l.. dla ok, 70 osob dziennle. Zamawiający źstźĘa sobie prawo zmnieję€nia l!b Miększenia

ilo&i (_40olo, +40oń) zamóWienia W zależności od ilo&i oób Wymagających pomocy W pośaci goĘcego posiłku

obiadowego - jednodaniowego. W zwjązku z ograniczeniem pżeż zamawiającĘo pzedmiotu umowy,

Wykonawcy nje będą prżysługjwav żadne rogczenia W stosunku do zamawiającąo, Wykonawcy będzie

przygugiwało prawo do Wynagrodżenia Wyłącznie za faĘcznie Wydane iloś,i 9oĘcych po§łkóW obiado\łYch -

jednodanioWych.

rI.5) Główny kod cPv: 55300000,3

Dodatkowe kody cPv:55320000-3

II.6) catkowlta wańoŚa zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o Wańoś,i zamÓWjenia)|

Wduta:

(W prżypadku umÓW ramor,lych lub dynamicznego syśemu zakupÓW - 
'żacunkowa 

€ałkowjta maksymalna

Wańo& W calYm okesie obowiązylvania Umowy ńmowej lub dynamicznego syśemu zakupÓW)

rI.7) czy przewiduie się udzlelenie zamówień, o któryó mowa w ań,67 uśt, l pkt 6l 7lub w ań,



134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp| nie

lt.8) okre§, w lćóryń realizowane będzie zamóMrienie lub okres, na który zo6tała zawarta umowa

ramowa lub okr€s, na który zo6t ł ustanowlony dynami@ny system zaklrpówl

data rczpoczęcia| 76loI12017 d.fd zakończenia| 24l721201.7

IL9) Ińf otmacje dodatkowe:

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ul.l) WARUNKI UDZAŁU W PosĘPowAl{IU

I.1.1) Kompetoncje lub upr.wni6nia do prowadzenia oklgślońei dziatalno&j źawodowei, o ile

wynika to z odĘbnych przePlsÓW

okeślenie warunkówI

InformacF dodatkoWe

IIt.1.2) sytuacia flnansowa lub ekonomi(zna

okreilenie warunkówI

Inforńacje dodatkowe

III.1,3) zdolnoŚć tedrni.żn. lub zawodowa

określenie warunkówI wykonawca winien wykazać, że dyĘonuje lokalem z salą jadalną na terenle miasta

Więcbo*a, dysponującą minimum 15 miejscami si€dącymi (przy śoliku), posiadającą bezpłatny dośęp do

pomieźcżenia z Wc i umy/valką, sala mud byĆ dopuszczona na mocy decyłl włakiw€go organu do

prowadżenia dżałalnoŚ.i gastronomicznei (żbioroWe łWienie),

zamawiający Wymaga od Wykonawców wskazania W ofercie lub We Wnioskt] o dopuszczenie do udziału W

pośępowanlu imion i nazwisk osob ,łykonUjących czynnoŚ,i prży realizacji zamÓWienla Wraz ż informacją o

kwalif]kacjach zawodowych IUb dośWiadczeniU łch osobI nie

Informacje dodatkowe;

tIL2) PoDSTAWY w]fxLUczENIA

Irt.2.t) Pod§tawy Wykluclenia określone w ań, 24 uśt, 1 u§tawY Pżp

Iu.2.2) zanawiaiący Pr.ewiduie wykluczenie wykonawcy na pod5tawl6 aŃ, 24 ust, 5 ustawy

Pzp tak

Zamawialący pr.ewiduje następujące fakultatyvvne podśawy WykluczeniaI

(podstawa r^/ykluczenia okrcŚlona W ań, 24 uś, 5 pkt 1 uśawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADAi{YCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPI{EGO

POTWrERDZENIĄ ŻE NIE PODLEGA ON WYXLUCZENIU ORAZ SPEINIA WARUNKI UDZAŁU W



PoSTĘPoWANIU oRAz sPEtNlA KRYTERIA sELEKC,I

oświadeenie o ni€podleganiu wykluąeni! olaz spełnianiu warunków udzialu w posĘpowaniu

tak

oświad.zenie o spełnianlu kryteńó,tv selekcji

nie

Irt.4) WYKAZ oŚwIADczEŃ LUB DoxUME TÓW , sxŁADAilYcH PRZE WYKot{AWcĘ W

PosEPoWANtU NA WEZWAi{IE zAnłAwtAJAcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKouczt{oŚcl, o

rrónyctl uowł w łnt 25 usT. 1 pKT 3 UsTAWy pzp:

Aktlalny odpis z WłaŚciwąo €iśru lub centńlnej ewidencji i informacji o działa|noŚci gospodarczej,

Wystawiony nie WczeŚniej niż 6 miejęcy pżed upłWem telminu składania ofeń,

uI.5) wYKAz ośWIADcztŃ tus ooKuurmóW sKŁADAl{YcH pRzEz WYKoMWCĘ W

posTĘpowANlu I{A wEzwANtE zAMAwIAJAcEGo W cELu poTwlERozrul oxouczlośct, o

rrółvcl rowł w łnT. 25 UsT. 1 PKT l UsTAwY PzP

uL5,1) W ZAKRESIE SPEtNIANIA WARUNKóW UDZAŁU w posTlPoWA IU|

opis loka|u bdącąo W dyspozycji Wykonawcy, W którym Wydawane będą posiłkj (żaĘznik nr 6 do sIWz),

III.5.2) W zAxREsrE KRYrERIóW SELEKCJI:

III.6) wYKAz ośWIADczrŃ tus ooKuurNlóW SKŁADANYCH PRzEz WYKot{AWcĘ W

posTĘpowANIU nA WEZWANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU poTwtERDzENIA oKoLIczNoścI, o

K|óRYCH MowA W ART. 25 UsT. 1 Pl(f 2 UsTAwv PzP

IrI.7) INNE DoKUMEI{TY rE wYMIENtoNE w pkt II1,3), IIL6)

1. Fonnulaź oferty (załącznik nr 1 do sIWz), 2, Wykaz U9u9 (zaĘzn]k nr 4 do sIWz) ońz poŚWiadczenia

(referencje) lub inne dokumenĘ polwierdzające należyte vlykonanie usfug W okre§ie ostatnich 3 lat pżed

UpłWem teminu składania of€Ę Z tym, że w odniesi€niu do nadal wykonywanych ugug okesowych lub

ciągłch pośWiadcźenie powinno być Wydane nie WczŚniej niż na 3 miesjące pzed upływem terminu

składaniaofeń.3'ośWiadczeniaWykonawcy-jeśliŻUzasadnionychprŻycrynoobiektywnymchańkterze

Wykonawca nie jest W stanie Uźyskać poŚWiadcźenia, o którym mowa powyż€j, leŚli Wykonawca składa

ośWiadczenie, zobowiązany je§t podać przyczyny blaku możliwości uzyskania pośWiadczenia, W prżypadku

9dy zamawiający jest podmiotem. na źecz któląo u§łUgi Wskażane w Wykaże usłUg żostał WczeŚniej

Wykonane, Wykonawca nie ma obowiąku pżedkładania dowodÓW potwiedzających czy u9u9ite zostały

wykonane lub są \łYkon}a^/ane nalącie. 4. W przypadkU oferty składanej pźeż WykonawcóW Wspólnje

ubiĘających się o udż€l€nie zamóWieiia do ofefty na|eźy dołączyĆ pełnomocnictwo W oryginale lub kopii

potwierdzonej ża zgodnoŚ ż oryginałem pźeż notańusza, 5, W temjnie 3 dni od źami€&czenia na śronie

internetowej infornacji, o której mowa rł ań, 86 pkt, 5, Wypełnione i podpisane oświadczenie o

prżynależnoś.i do tej samej grupy kapitalowej albo podpisane ośWiadczeni€ o bńku prżYnależno&i do qrupy



kapitałowej- załącznik nr 5 do SIWZ, 6. W plzypadku polegania na zasobach inn€o podmiotu W żakresje

zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca zloł (W ęczególnosi) pisemne zobowiązania innych

podmiotÓW do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobÓW z zakrcs! zdolnoki technicznej i

zawodowej na okres korzystańia z nich prŻy Wykonywaniu zamówi€nla, które to musi WskaŻy"vać| a) zakles

dostępnych Wykonawcy żasobóW innego podmiotu, b) sposob Wykorzystania zasobÓ!,J innego podmiotu,

przez Wykonawcą przy WykonywaniU zamÓWienia pUblicznego, c) zakres i okres udz]ału innąo podmiotu

pzy Wykonylvani! zamówienia pub]icznego, d) infomację c4 podmioL na 2dolno&iach którego wykonawca

polega W odniesjeniu do WarunkÓW udziału W postępo$,anlu dotycących kwalifikacji zawodowych Lub

doŚWiadczenia, zreal]zuje L]sługi, których Wskazaneżdolności dotycą.

SEKCJA IVI PROCEDURA

IV.1) oPIs

Iv.1.1) Tryb udzi€lenia zańÓWienia: pźetaĘ nieog€niczony

rv.1.2) zźńawiaiący Ęda Wnieślenla wadium:

nie

Iv.1.3) Prżewiduj€ siĘ udżieleni€ zalie€k na poeet wykonania zarnówienia:

nie

IV.1.4) wymaga śię złozenia of€ń w pGtaci katalogów el€ktroni@ńych lub dołą,źenia do ofeń

katalogóW elektroni@nych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert W poś.aci katalogóW elektronicznych lUb dołączenia do ofeń katalogÓW

elektronicżnych:

nie

Infonnacje dodatkoweI

Iv.1.5.) Wymaga §ię złoźenia ofeił warlantowej:

nie

DopJslcla się złożenie ofelv Walantowej

nie

złożenie ofelty wariantowej dopu9cza 5ię vlko zjednoczesnYm zbżeniem oferty zasadniczejI

nie



Iv.1.6) Przewidywana li<źba wykonawÓW, którzy zo6taną zóproszeni do udziału w postępov'aniu

(przeiarg ognnicżony, negocjacje z ogłoszen]em/ dialog konkurcncyjny, pańnerstwo innowacyjne)

Liczba WykonawcóW

Prżewidwana minima|na liczba WykonawcóW

|4aksymalna Iiczba !,Jykonawcó\ł

KMeria selekcji WykonawcóWl

Iv.1.7) Informacje na temat umowy Emowej lub dynańienego śystern! zakuPÓw!

l]mowa ramowa będle zawartaI

czy puewidUje się ogranjczenie liczby UczestnikóW umowy ńmowej:

nie

Infomacje dodatkowe|

zamól,łienie obejmuje ustanowienie dynarnicznego systernu żakupÓWI

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowei/dynamicznąo systemu zakupów dopuszcza siĘ złoż€nie ofelt W fomie katalooó\ł

elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze zlożonych katalogÓW elektronicznych infomacji potźebnych do spoźądzenia oferi

W ramach Umowy ramowej/dynamiczn€o syśemu zakupÓWI

nie

Iv.t.8) Aukcja elektronlena

Prrewidtiane J€st przeprcwadzenle .ukcji elektroniąnej (pź€tarq nieognniczony, pżetarq 09nniczony,

nąocjacje z ogłogeniem) nie

Naleł wśkazać elemenĘ których w'ńoś'i będą Pr'edńiotem aukcji eleKroni(Żne':

PrŻewiduJeśięogr.nieeniacodopdedstawionyÓwańćd,wynikaiącezopisuprŻedmiotu

zarrńwienia:

nie

Naleł podaĆ, które informacje zostaną udostępnione v!,ykonawcom W tnkcie aLrkcji elektronicżnej oruzjaki



będzie terriin ]ch UdostępnieniaI

Informacje dotYczące prżebiąU aUkcji e|ektrcnicznejI

Jaki jeś przewidziany sposob pośępowania W tok! aukcji eleklronicznej i jakie będą Warunki, na jakich

Wykonawcy będą mogli lic}to\4aĆ (minimalne Wy§okoąi postąpień):

Informacje do§czące WykoźysŁ}4^lanąo splzęlu elekironicznąo, rozwiązań i specńkacjitechnicżnych w zakres]e

połączeń|

Wymagania dotyczące rejestńcji identyflkacji WykonawcóW W aukcji €Lektronicznej:

lnfomacje o liczbie etapÓW aukcji elektronicznej i c2asie ich tManial

Aukcja Wie|oetapowa

etap nr czas trwania etapu

czy Wykonawcy, którzy nie złoł|i nowych postąpień, zostaną zakwa|ifikowani do następnego etap!: nie

WarUnki zamkn ęcia aukcji elektronicznejI

IV.2) KRYTERIA ocENY oFERT

Iv.2.1) lłyteńa oceny of€ń|

Iv.2.2) Kryteńa

Kr}terja znaczenie

cena 60

dośWiadcżenie 40

tV.2.3) zastosowanl€ Procedury, o k!Ór€i mowa w ań, 24aa U§t, 1 !§tawy Pzp (pźetaĘ

nieograniczony)

nie

IV.3) NegĘacje 2 ogldrżenien, dialog konkurcncyiny, partne]stwo innowacyJn€

IV.3.1) Informacj€ na temat neg€acji z ogłos&niem

l4inimalne Wymaqania, Mle mugą spełniaĆ Wszyśkie ofeĘ;

Przewidziane j€s zastżeżenie prawa do udżielenia ómÓWienia na podśawie ofert Wśępnych beż

pźeprowadzenia negocjacji ni€

Pżewidzianyjed podział negocjacji na etapy W cel! ograniczenia liczby ofeń; nie

Naleł podać informacje na tenat etapóW nąocjacji (W tym liczbę etapóW)|

lnfonnacF dodatkowe



Iv.3.2) Informacje na t€mat dial(8u konkurencyjnego

opis potżeb i Wymagań zama\łiającego Ub informacja o sposobie uzyskania tego opis!|

Informacja o Wysokoki nagród d a WykonawcÓW, którzy podczas dialogu konklrencyjnego pżedśtawil'

rozwiązania stanowiące podśawę do składEnia ofeĘ jeżell zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowaniaI

Podział dialoqU na eĘpy W cel! 09Elnicżenia liczby lozwi+ań| nie

Na|eł podać inrormacje na temat etapóW dialogU:

Informacje dodatkoWe:

Iv.3.3) Informacje na temat pańneFtwa innowa€yinego

E]ementy opisu pźedmiotu żamÓWienia definiujące minimalne WYmagania, którym muszą odpowiadaĆ Wszystkie

Podział negocjacji na etapy W ce|U ograniczeniu l]czby ofeń podląających negocjacjom popEez zastosowanie

kMe óW oceny ofeń Wskazanych W sp€cyfikacji istotnych WarunkÓW zamóWienia:

nie

Informacje dodatkowe:

Iv.4) Licyta€ia elektroniąna

Adres strony internetowej. na ktÓ€ będżle prcWadzona lic}tacja eLektronicznaI

pdres śrony internetowej, na której jest dostępny opis pżedmiotu zamÓWienia W licytacji elekronicznej:

Wymaqania dotyczące rejestracji i idenMikacji !,VykonawcólĄ/ W lic}tacji elektronicznej, W tym \Ąymagania

techniczne l]źądzeń info matycżnych I

sposob postępowania W toku licytacji elekironicznej, W tym okreŚlenie minimaLnych WysokoŚ.i posĘpieńi

lnfonTacje o liczbie etapÓW |ic}tacj e]ektronicznej i czasie ich trwanja|

Lic}tacja Wieloetapowa

etap nr czas tMania etapu



Wykonawcy, którzy nie złołl nowych pon?pień, zostaną zakwa ifikowani do naśępnego etapu: nie

Termin otwarcia lic}tacji elektronicmejI

Telmin i Warurl; zam|.nlęcia ic}Iacjl elektronicżne]:

Iśotne dla stron postanow]enia, któle zostaną !łprowadzone do treści zawielanej umowy w sprawie zamówienia

pub'icżnego, albo 09Ól,]e Wa,Unki Lmowy, aloo Wzór Umowvi

Wymagania dotyczące żabezpieczenia należ}tego Wykonania UrnowyI

Informacje dodatkowe:

lv.s) zMlANA uMowY

Przewlduje się i§totne zmiany pGtanow|eń zawaftei umowy w sto§unku do t]eŚd oferł, na

podstawie Kórej dokonano wyborrr wykonawcy: nie

Iv,6) INFoRMAcrE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) sposób ldo§tępnianla infomracji o charakter.e poofnym (jeżeli dotyczy):

Środki slużące ochroni€ informecii o óarakterze poufnym

Iv.6.2) Te]min śklad.nia ofeń lub wnioskÓ'w o doPuszeenie do Udzialu w po§Ępowaniu:

Datai 05/1212016, 9odzinai 11:00,

skńcenie teminu składania WńioskóW, ze Względu na pilną potźebę udzielenia zamórłienió (pźetarg

nieograniczony, prżetarg 09Bniczony/ negocjacje z ogło9eniem):

nie

Wskazać powody:

Język |Ub języki, W jakich mogą być spoźądzane ofety lub Wnioska o dopuszczenie do udiału W postępowani!

tV.6.3) Termin zwlązania of€ńą: oke§ W dniach| 30 (od ostateczn€go teminu składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje śię Uniewaźnienie po§tępowańia o udzielenie amówienia, w przYp'dku

nieprźyzńania środków pochodący.h ź budżetu Unii EUroPer,kiei oraz niepodl€,jący'h zwiotowi

środków z Pomocy UdzieloneJ przez państwa .złonkowskie Europei§kiego Porozumienia o wolnyń

Handlu (EFTA), ktÓ]€ miały być Pźeznaeone na sfinanśowanie ,aloŚci lub ąęści zamóWlenia; nie



IV.6.5) Prżowiduje 5lę uni€ważnlenle Poctępowania o ldziel€nie źamóu,ienla, ież€li Środki słuace

sfinansowaniu zamówleń na badanla naukowe ltlb prace rcżwojową kór€ zamawiaiący zamierzał

przezńa(rryĆ na śinanśowanie aałoŚai lub eęŚd zanńwienia, nie zo6-tały mu Przyznane nie

IV.6.6) tnformacje dodatkowe|


