
Ąi1 -€
Adres stfony int€rnetowej, na której zamiegczona będzie specyfikacja istotnych Warunków zamÓWienia (jeżeli
dotyczy) |

WWW.biD.mooosiwiecbolk.Dl, u,rłw,mstiłiecbolk.óiD.mojleo jon.info

ąłoszenie nr 350370 - 2016 ż dnia 2016-11-24 r,

Więcbork! Prrygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze, W okresie od

2 stycznia 2oI7 f , do 22 grudnia 2017 r. gorących posiłkóW jednodaniowych

dziennie dla ok. 35 osób - uczestników Środowiskowego Domu samopomocy

w Więcborku

ocŁoszENrE o zAMÓWIENIU - Usługi

zamieszeanie o9ło6zeniaI oboWjążkoWe

ogł06z€nie dotyczy: zamóWienia publicznĘo

zamówlenle doty(ry prcJektu lub prcgrdmu WsPdfinansowan€o źe środków unll Europejskiej

Naan a projektu lub prcgramu

o zamówienie mogą ublegaĆ §ię wylą.zn16 zaklady prary chrcoiong ońz wykonawcy, k!órych

działalnąśą lub dziatalność idl wyodĘbnionych organiE.yjnie iedno§teĘ któr€ będą realizowały

zańó,wienie, obeimure społe.zną i zawodową int€grację ośób będącyó cżlonkami 9]up §poleeńle

lnarylnallzowanyó

nie

Naleł podać minlmalny prccentowy WskaŹnik zatrudnienia oób należących do jednej lub Więcej kaĘorli, o KÓrych

mowa W art. 22 uś, 2 u§tawy Pźp, nie mniej§ą niż 30o/o, oób zatrudnionych przez zakłady placy chronionej lub

WykonaWcóW albo ich j€dnośki (W o/o)

SEKCJA Il ZAMAWIAJACY

PoG-tęPoWanie prreprctrradza centralny zamawiaiący

nie

Po§tępowanie przeP]owadza podmią któr€mu zamawiającl powlerżvt/Powier.yli pĘeProwadzenie

po6tępowan ia

nie



Infonnacje na temat podmiotu ktÓ€fiu zamawiaiąGy powierrył/powierzyli prowadżenie

pctępowanla:

P6tępowanie jest pr2eprort adzane Wspólnie Pżez żamawiająCyó

nie

Jezeli tak, nalą Wymienić zamawiających, którży Wspólni€ przeprowadżają pośępowanie oraz podać adlesy ich

si€dżib, kajowe numery idenMkacyjn€ olaż osoby do kontaktÓW Wnz z danymi do kontaktóW:

Po§tępowani€ j€st przepao!ładrane w§pólnie ź z.mawiająGYmi z innyó państw członkowśkió Unii

EuioPeiskiei

nie

W prżypadku przep]owadżania Postępowanla wśpólnie z zamawiającymi z innych pań§tw

(złonkowski.h unll Eulop€iskiej - narąa€ zaśtosowanie krarowe prawo zamówień p!bllenyó:

Inforn€de dodatkowe:

I. 1) NAzlt A I ADRES: lviejsko€minny oŚrodek Pomocy spobcmej W Więcborku, krajowy nUmel

idenMkacyjny 9236307600000, ul. Lrl. l4ickiewicza , 89410 Więcbork, Woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polśka, tel, 52 389 53 50. e-mail , faks 52 389 53 51,

Adres śrony lntemetowE (UR!)|,łww.bip.mgopswiecbo*.p|

I. 2) RoDzAJ zAMAWIArĄcEGo! lednośki orqanjzacyjne administńcji samorżądowej

I.3) WSPÓLNE UDZIEl,A IE ZAMÓWIENIA (jeźeli do§ey):

Podział obowiązkóW między żamawiającymi W pzypadku W§pólnego prżeprowadzania postępowania, W tym w

pźypadkU Wspólnego pźeplowadżania pośępowania ż zamawiającymi z innych państw członkowskich lJnii

Europejskiej (który z zamawiających je§1 odpowied zialny za pżeprowadźenie postępowania, czy i w jakim

zak€sie 2a pźeprcWadzenie pośępowania odpowiadają pozośali źamawiający, czy żamÓWieni€ bdzie

udzielane przeż każąo z zamawiających indylvidualnie, czy zamóWienie żostanie Udzielone w imieniu i na

lz€cz pozostavch zamawiających ) |

I.4) KoMUNlKAą]^:

Nleograni.zony, pełny l bezpćrcdni dośĘp do dokunEntów z postępowanla można uzyskać pod

adr€sem (URL)

tak

www.bip,mqopswiecbo*.pl, WWW. mst-Wiecbo rk, ńip. mojreq ioń, info

Adt€s strony internetowej, na której zamieszczona będzie §peayfikacja iśotny.h warunków



zańówienia

tak

WwW.bip.m9op5Wiecbork.pl, wvwł.mś-Wi€cbork, óip.mojregion.info

Dośtęp do dokumentó{ z po§tępowania i€st ograniczony - więcej info]nacjl można uryskać pod

adr€sem

nie

oferty lub Wnio6ki o dopuśzcz€nie do udziału w po§tępowaniu naleł pJżestlać|

Eleldronic2n ie

nie

ad res

Dopuśzauone jest prz€słanie ofeń lub wnioskó,w o dopuszeenie do udżiału w po6tępowaniu w

lnny spo6ób:

nie

wyńagane je5t prześłanle ofeń lub wniośków o dopuszzenie do udziału w pośĘpowani! w

lnny spo§ób:

tak

Inny sposobI

osobi&ie lub poc&

l4iejsko-Gminny ośrodek Pomocy społecaej W Więcborku, ul. lvickiewicza 22a, 89410 Więcboń! pokój nr

34 - sekretarjat

Komunikacja el€K.oniena wyńaga kor.ystania z narźędżi l lrrądzeń lub fortnatlóĄ,v plików, któr€

nie ą o9Ólnie dośtępne

nie

Nieograniczony, pełny, be2połedni i beżpłatny dośęp do tych nażędzi można Uzyskać pod adresem: (UR!)

IL1) Nazwa nadana zam.lMrieniu prżez zamawiaią.ego: Plzygotowanie i dostarcżenie (dowÓz) W dni

roboczą W okrąsie od 2 stycmia 2017 l . do 22 grudnia 2017 r, goĘcych posiłkÓW jednodaniowych dziennie dla



ok, 35 oób - uczestnikóW Środowiskowego Domu samopomocy W Więcborku

Numer r€f€r€nc ny| DAo.ż7 1.2.2.2016

Prz€d wśzeęciem posĘpowania o udzielenie zamówienia PrzeProwadzono dialĘ technieny

nie

II.2) Rodza' zamówienia| ugugi

II.3) Info.rnada o moźiwŃd składenia of€ń eęściowych

zamóWienie podzielone jest na czĘŚciI

Nie

II.4) l&ótki opiś prźedmiotu zamówienia (Wielkość, żakres, lodzaj i iloŚĆ dostaw, usłuq |ub robót

budow|anych lub okreŚlenie z,apotrżebowania i Wymagań ) a w prrypadku pańne6twa lnnowacyrnego -

okrcślenie zapotr2ebowania na innovracyjny produĘ uślugę lub roboty budowlane: Pź€dmiotem

zamóWieniajest prżygotowanie i do*arczenie (dowÓz) W dni roboczą W okresie od 2 stycznia 2017 l. do 22

9rudnia ż017 l. gorących posilkÓW jednodaniowych, dziennie dIa ok, 35 oób - UcżestnikÓW ŚlodowiskowĘo

DomU samopomocy W Wjęcbo*u prży ulicy Pocżo!Ą/ej 16. zamawiający zastrzeqa sobie prawo zmniejszenia ilości

(-4oolo) uamóWienia W zaleźnoki od ilo&l o§ob obe(nych W danym dniu W srodowiskowym Domu samopomocy

W Więcborku, zamawiający żastzeqa sobie prawo zwiększenia jlości (+20olo) źamÓWienia W prżypadkU

z\^/iększenia liczby Uczestników W Ślodowisko\aym Domu sańopornocy W Więcborku. W Wyjątkowych s}tuacjach

(ni€ Więcej niż 10 laźy W trakc]e lealizacji zamÓWienia) zańawiający żastźega §obie prór4o do zmniejszenia

zamóWjenia W danym dniu do iloŚĘi ok. 10 90rących posiłkÓW jednodaniowych. Zamawiający dopuszcza prawo

do ustaleńia W planowanym okesie realjzacji zamóWienia dodatkowych dni Wolnych, w iloś.i nie WiĘcej niż 20

dni roboczych, W a^/iązku ż og€nicżeniem pż€z zamawiającego pżedmiotu Umo\ły, Wykonawcy nie będą

prżygugiwav żadne rogczenia w śo§unku do zamawiającąo, Wykonawcy bdżie prżysłlgiwało plar^,o do

\łynagrodźenia Wyłącznie za faktycznie dostarcżone posiłki.

II.5) GlóWny kod cPv: 55320000-3

Dodatkowe kody cPv|55520000-1

II.6) catkotłita wańoĆĆ 2amówi€nia (jeżeli zańawiający podaje infomacje o Wańoki zamóWienia)|

(W prżypadku umóW ramov!rych lub dynamicznego a,ystemu żakupóW - szacunkowa całkowita maks}malna



Wańość W cavm ok€sie obowiązywanaa umowy ramowej lub dynamicznąo systemu zakupÓW)

u.7) czy prżewiduF 5ię udzielenie zanówień, o khórydl mowa w ań. 67 ust. 1pkt6i7lubwań.

134 ust. 6 pkt 3 ustawY P2p! nie

tt.8) okreś, w khirym realizowańe będzie zamÓMrienie lub ok]es, na który zo6,tała 2awańa umowa

rano$ra lub okres, na którY zośtał u§tanowiony dynami€ny syrtem zakupówt

data rożpoczęcia| 02/0u2077 d&a żako{czenia| 22ltzlzll7

II.9) Info.macje dodatkowe:

SEKCJA IIII INFORMACJE O CHAMKTERZE PMWNYM. EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Iu.1) WARUNKI UDzlAŁU w PoSĘPoWAI{IU

ur.1.1) Nońpetencje lub upJawnienia do prowadzenla okieślonej działalnoćcl zawodowei, o lle

wyniki to z odĘbnyó prż€piów

określenie warunkówl

Informacje dodatkowe

III.1.2) sytuacja finanśowa lub €konomiena

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

ltl.1.3) zdolnoŚĆ teahnl.żna lub zawodowa

okr€ślenie WarunkÓW: Wykonawca powini€n WykazaĆ w okresie ostatnich tżećh |at pźed uplywem terminu

składania ofet co najmniej 3 usług poląających na prżygotowaniu i dostawie vlyłWienia dla określonych

grup konsumentów np, dla ękół, intematóW, szpitali, domÓW pomocy społecznej, ośrodkÓW

wychowawczych, śoÓWek pEcowniczych oraz innych miejsc, zakwalifikowanych do żywienia zblorowąo,

Zamawjający Wymaga od vtykonawcÓW Wskażania W ofercie lub W€ Wniosku o dopL]?czenie do udziału W

postępowaniu imion i nazwisk oób Wykonujących czynno&i prży lealizacji zamóWienia Wraz z infomacją o

kwalifikacj,ach zawodowych lUb dośWiadczeniU tych osobI nie

Infomacje dodatkoWeI

II1.2) PoDSTAWY wYxLUczEr{IA

uI.2.1) Podstawy wyklu.zenia określone W ań. 24 ust. 1 uśtawy Pzp

III.2.2) zamawiarąCy prżewiduie wyk|ucz€nie wykonawcy na pods-tawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzP tak



zamawiający pżewiduje na§tępujące fakultatywne podśawy WykluczeniaI

(podstawa Wykluczenia okrŚlona W ań, 24 ust, 5 pkt 1 ustawy Pzp)

uI.3) WYKA:Z oŚWIADczEŃ sKIADANYcH PRZE2 WYKoNAwcĘ W CELU WSTĘPNEGo

PoTwIERDzEl{IĄ ŻE IE PoDLEGA ol{ WYKLUCZEI{IU oRAz SPEŁIIIA WARuNKI UDZAIU W

PoSTĘPoWAI{IU oRA]z SPEŁNIA |(RYTERIA sELExcJI

ośwladczenie o nlepodleganiu WyUuazeniu oraź śpełnianiu Warunkóu, udziału W postępowaniu

tak

oŚwiadcżenie o spełnlaniu k yte]iów sel€kcji

nie

III.4) WYKAjz oŚWIADczEŃ LuB DoKuMEŃTÓw , sKłADAl{YcH PRzEz WYKoNAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZGNIA OKOLICjZNOŚCI, O

xTóRYcH MoWA w ART. 25 usT. 1 PKT 3 UsTAtlrY PzPl

Aktualny odpis ż właŚciwĘo rejestru lub cent€lnej ewidencji i informacji o działalności qospodarcżej,

Wystawiony nie WczeŚniej niż 6 miesięcy pźed upływem terminlr skłódania ofelt.

III.5) WYKA]Z oŚWIADczEŃ LUB DoxuiłENIÓW SKł-ADANYCH PRjzEz WYKoNAwcĘ W

PosTĘPowAtlIU NA WEZWANIE zAMAlirIAJAcEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKolrczNoŚcl, o

KńRYcH MoWA W 
^RT. 

25 UsT. 1 PKT 1 UsTAwY PzP

Iu.s.1) W ZAKRESIE sPEŁNtAl{IA WARUNKÓW UDaAŁU W PosĘPowANIU:

1. Wykaz U§łUg (zaĘcznik nr 4 do sIWz) ońz poŚWiadczenja (ref€rencje) lub inne dokumenty potwierdzające

należyte Wykonanie Usł09 W okresie ośatnich 3 lat pżed upłylv€m termiru składania ofeń, z tym, że w

odniesieniu do nadal Wykonywanych usług okre§owych lUb ciągrch pośWiadczenie powinno być Wydane nie

Wcześnjej niź na 3 miesiące prżed upłylvem terminu składania ofeĘ 2. oiwiadcżenie Wykonawcy - jeśli z

uzasadnionych prżyczyn o obiektywnym chalakteźe Wykonawca nje jest W stanie UżyskaĆ poŚ!,Jiadcżenia, o

ktorym mowa powyżej. Jćli Wykonawca sklada ośWiadcżenią zobowiązany jest podać prżyczyny braku

moźliwoŚci Uzyskania poŚM/iadczenla. W prżypadku 9dy Zamawiającyjest podmioiem, na źecz którego u9U9i

Wskazane W Wykażie usług zostaĘ WczeŚniej Wykonane, Wykonawca nie ma obowiążku przedkładania

dowodóW potwieldzających czy usługi te zostały Wykonane lUb Ę Wykonylvane ndącie,

III.5,2) W ZAKRE§IE |GYTERIÓW sELEKcJt:

III.6) WYl(Az oŚWnDczEŃ LUB DoKUMEttńW SKŁADANYCH PRzEz WYKoNAWCĘ w

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWI§ACEGO W CELU POTWIERDZENIA O|(OLICZ OŚcI, O

KlóRYcH MoWA w ART. 25 UsT. 1 PKT 2 USTAWY PzP

Decy4a Państwowąo Powiatowąo Inspektora sanitanego stwierdzająca, że samochód, którym Wykonawca

dowozi posiłki w temosach lub innych nacżyniach odpowiada Wymaqaniom sanitalno-higienicznym do

tnnspońu ŻylvnoŚci,



Itt.7) IN E Dol(uMEl{TY NIE wYMtENloNE W pkt II1.3),111.6)

1. Formulalz ofejty (załącznik nr 1 do sIWz). 2, Wypełniony plan tlasy (zaĘznik nr 6 do sIWz), 3. W

prżypadku oferty składanej prż€z WykonawcÓW Wspólnie ubiegających się o Udżelenie zamóWien]a do oferty

należy dołączyć pełnomocnlctwo W orygina|e lub kopii potwierdzonej za zgodno& z oryginałeń pżez

notariu9a. 4, W terminie 3 dni od zamieszcz€nla na śronie intemetowej informacji, o której mowa W ań. 86

pkt, 5, Wypełnione i podpisane oŚWiadczenie o przynależnoŚ.i do tej samej 9rupy kapitałow€i albo podpisane

oŚWiadczeni€ o bńku prżynależności do grupy kapitałowej - zalącznjk nr 5 do sIWż. 5, W prżypadku

polegania na zasobach innego podmiotu W zakre§ie zdo|noŚci teahnicznej Iub zawodow€j - Wykonaw(a złoł

(W szcząólno&i) pisemne zobowląania innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobÓW z zakresu zdolnoŚci technicznej i zawodowej na okreś korzystania ż nich prży

Wykon}l^,aniu zamóWienia, któle to musi WskazyrłaĆ: a) zakres dostępnych \Ąykonawcy zasobóW innego

podmiotu, b) sposób Wykorżyśania zasobóW innąo podmiotu, pźez Wykonawcęl prży Wykonywaniu

zamÓW]enia publiczn€o, c) żakres i okes Udżału innego podmiotu pźy Vvykonylvaniu zamówienia

publiczn€go, d) infomację.zy podmiot, na zdolnościach którąo Wykonawca poląa W odnie§ieniu do

WarunkÓW udżału W posępowaniu dotycżących kwa|ifikacji zawodowych lub doŚWiadczenia, zrealizuje usfugi,

których Wskazane zdolno&i doty(zą,

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) oPIs

Iv,1.1) Tryb udzielenia ,ańówlenia: pżetaĘ nieogBniczony

Iv.1,2) zamawlarący ąda wnieślenla wadium:

nie

Iv.1.3) Przewiduje ślę udziel€ni€ zalieek na poczet wykonania zamówienla!

nie

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w Po§taci kżtalog.Ó,w elekt]onlcżnyó lub doląeenia do of€ń

katal€ów elektron iCznyćh I

nie

Dopuszcza się złrżenie ofeń W Postaci katalogóW elektronicznych lub dołączenia do of€ń katalogóW

elekronlcznych:

nie

lnformacje d od atkor,,Je|



ry.1.5.) wymaga się złoż€nia oferty wariantowel:

nie

oopLrszcza się złoźenie ofeĘ wariantowel

nie

złoźenie oferty Wańantowej dopu§Zcza się tylko zjednoczesnym złcżeniem oferty zasadniczejI

nie

IV.1.6) Prżewidywana lieba wykonawów, któlrly ząttaną zapnoszeni do udzialu w po§tępowaniu

(pżetalg 09raniczony, nĘocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, pańnerdwo innowacyjne)

Liczba WykonawcóW

Przewidywana minimalna licżba WykonawcóW

Maksymalna l 
jcóa wykonawców

KM€rja selekcji v,,Yko nawcóW:

Iv.t.7) Informacj€ na temat umowy ramowg lub dynamidn€go systemu zakupówi

Umowa nmowa będzie zawarta:

czy pĘewidUje się o9raniczenie liczby ucżestnikóW umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkoWe:

zamór^,ienie obejmuje ustanowienie dynamiczne9o syst€mu żakupówI

InfonTacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowei/dynamicznego systemu zakupÓW dopuszcza się złożenie ofeń W formie katalogóW

elektronicznychI

nie

PźewidUje się pobranie ze złcżonych katalogóW elektlonicznych infomacji potżebnych do spoźądzenia ofeń

W ńmach Umowy €mowej/dynam czneg o systemu żakupÓWI

nie

Iv.1,8) Aukcja elektrońiaźna



Pr.ewidzian€ jest Prz€p.owadzenie a!kcji €lektrcnienej (przetarg nieograniczony, pnetarg ograniczony,

nĘocjacje z ogłoszeniem) nie

Naleł wskazać elemenĘ kóryó wańćd będą przedńiotem aukcji elektronienerI

Przewiduje się ograniczeni. co do przedstawionyd| wańości, wynlkahce z opisu przedniotu

zamówieniai

nie

Naleł podaĆ, KÓre infolmacie zostaną Udostępnione Wykonawcom W trckcie aukcji e|€ktronicalej orazjaki

będzie t€rmin ich udośĘpnienia:

Inlormacje doty(zące prżebiegu aukcji elektronlcznejI

]akijest pź€łłidziany sposob postęporłania W toku aukcji elektlonicznej i jakie b€ą Warunki, na jakicb

Wykonawcy będą mogIi licytowaĆ (minimBlne WysokoŚcl po§Ępleń):

Informacje dotycące wYkorżystywanąo splzętu elektronicmeqo, ózwiązań i specyfikacji te{hnicznych W zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące r€jestracji i idenMkacji WykonawcóW W aukcji e|ektmnicznejI

Informacje o ljczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;

Aukcja WieloetapoWa

etap nr czas trwania etapu

cży Wykonawcy, którży nie złołli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki żamknięcia aukcji elektron icznej I

IV.2) KRYTERIA ocEl{Y oFERT

IV.2.1) Kryte.ia oceny ofeń|

IV.2.2) Kryteńa

KMeńa Znacżenie

cena 60

cza§ dostavlY 40

IV.2.3) zaśtosowanie proc€dury o któiej mowa w ań, 24aa ust. 1 uśtawy Pzp (pżetaĘ

ni€oqraniczony)

nie

Iv.3) Neg€acie z ogło§zenień, dlalog konkur€ncyJńy, pańnerśtwo innowacyjne

IV.3.1) lnformacj€ na temat negocJacii z ogłośzeniem

l4inimalne wymagania, które mu9ą 9ełniać W*ystkie ofelty:



Prżewidziane jest zastżeżenie plawa do udżidenia zamÓWi€nia na podstawie ofeń Wstępnych beż

pżeprowadzenia negocjacji nie

Pżewidżiany j€st podział nąocjacji na etapy W celu 09ranicżenia icżby ofeń; nie

Naleł podaĆ informacje na teńat etapóW nąocjacji (W tym liczbę etapóW)|

lnformacje dodłkowe

Iv.3.2) tnformacj€ na tenrat dialogu konkurenadn€go

opis potżeb i WYmagań zamawiającego lub inforńacja o sposobie Lrzyskania tĘo oplsuI

Infomacja o W,ysokoŚci nagód dla WykonawcóW, którży podczas dialogu konkurencyjnąo pżedsiżwili

rożWiązania stanowiące podśawę do Śdadania ofeń, jeżeli zamawiający pźewiduje naqódy|

Wstępny ha nonogram postĘpon,ania:

Podział dia|ogu na etapy W celU 09raniczenia liczby rożWiążań| nie

Naleł podaĆ infomacje na temat etapÓW dialoguI

Informacje dodatkoWeI

Iv.3.3) lnforrnacje na temat pańnerstwa inńowacyin€go

Elementy opisu pżedmiotu 26mÓWienia definiUjące min]malne Wymagania, którym mUęą odpow]adać Wszystkie

ofeńyi

Podżiał negocjacji na etapy W celu ograniczeniu liczby ofeń podlegających negocjacjom popżeż żaśośó]^,anie

kMeriów oceny ofert Wskazanych W specńkacji istotnych Warunków żamÓWieniaI

Informacje dodatkowe:

Iv.4) Licytacja elelćroniena

Mres strony intemetow€j, na ktÓĘ będzie prowadzona Iicytacja eleldronicznaI



Adres strony internetowej, na której jeś dośępny opis pruedmiotu zamÓWienia W Iic}Łcji elektronicznej:

Wymagania dotycżące reje§tlacji ] idenMkac.ji WykonaWcóW W Iicytacji elektronicznej, W tym $rymagania

technjczne użądzeń infomatycżnychI

sposób pośępowania W toku icyĘcji elekhonicznej, W tym okreśenie minimalnych Wysoko&i pośtąpleń|

Informacje o liczbie etapóW Licytacji elektronicznej i czasie ich trwaniai

Lic}tacja Wie|oetapowa

etap nr czas hwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złołl] nowych posĘpień, zostaną zakwalifikowani do następn€o etapu: nie

Temin otwarcia lic}tacji elektron]czn€jI

Termin WarLn\i zźmlnięcia l'cytac] ele|tron cmej:

lśotne d a stron postanowjenia, które zośaną Wplowadzone do treŚc] zawieranej umowy W §plawe zamÓWienia

pJolicznego, albo 09Ó'ne Warurk' Urrowy. aloo Wżór UmowyI

Wymagania dotycżące zabezpieczenia naleźytego Wykonania umowy:

Informacje dodatkoWeI

ry,s) zr{IANA uMowY

Prżewiduie §ię iśotne zmiany pGtanowień zawańq umowy w stosunku do t.eŚd oferł, na

podstawi€ ktÓlej dokonano wybolu Wykonawcy: Ąie

Iv.6) INFoRMAcrE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) spo§ób Udąśtępniania inform.cji o óarakterże poufnym (jeżeli dotyczy)|

Środkl sluĘce odlroni€ informacji o chaBkterze poufnym

Iv.6.2) Termin śkładanla ofeŃ lub wnioskÓW o dopuśzdenle do udziałU w Pośtęp(Wanlu:

Data| 02/1212016, 9odzina| 11:00,

skńcenie terminu składania Wniosków, ze Wżględu na pilną potżebę udzielenia zamÓWienia (pżetarq

nieogEniczony, pżetarg ogńniczony, nąocjacje ż ogłcszeniem)i

nie

Wskazać powodyi



]ęZlk lub jężyki, W jakich mogą byĆ spoźądzane ofelty lub Wnioski o dopu9czenie do Udziału W pośępowaniu

Iv,6.3) T6]nin żwlązania ofeĘ: okr€ś W dniachi 30 (od o*atecmąo t€rminu składania ofeń)

Iv.6.4) prżewidUje §ię uni€waźńlenie postępowania o udzieleńie ,amówienia/ w prżyPadku

nleprzymania środkółv pochodącyó z budż€tu Unii E!rcpejskiej oróz niePodlegając}ah zwrotowi

śrudków 2 pomocy udzielonej pnez państwa czł,onkowśkie EuropqśHego Porożumienia o Wolnym

Handlu (EFIA), które miał być prz€żnaeone na śfinanśowanie cał,ości lub ee&l żańówienia: nie

tv.6.5) Prżewiduje śię unlewaźnienie pośtępowania o udżieleni€ żamówienia, jeż€li Środki duace

śfinansowaniu zańówień na badania naukowe lub praae rozwojowe, które zamawiając} zamierżał

pż€znaczyĆ na śinańsowanie aalóci lub częŚj zamówienia, nie zośtaĘ mu prźyżnane nie

lv.6.6) Informacje dodatkowe!


