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ogłoszenie nr 567822-N-2017 z dnia 2017-08_] 0 r.

Magurski Park Narodowy: Wykonanie 12 rysunków - wieloelementowych malowanek dla dzieci w ramach realizacji

projektu P9IS.02.04.00_00-0101/16 ,'Realizacja programu edukacyjnego dla spolecznoŚci lokalnej Magurskiego Parku

Narodowego,'Przybliżyć naturę''

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówięnie współfinansowane j est zę środków Unii Europej skiej w ramach dztałania Ż '4 priorytetl II Programu

operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2O14 - 2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0l01/l6 ',Realizacja

programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego ,,Przybliżyc natvę'"'"

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalnośćo lub

działalnoŚć ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nię

Nalery podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w art.22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ 30oń, osób zatrudni onych ptzez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię

Postępowanie przeprowadza podmiot' któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nię

Informacie na temat podmiotu któremu zamawiający powierrył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie j est przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jęzeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
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W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18078930900000, ul' Krempna 59 
'

38232 Kręmpna' woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 4I4 0gg,, e-mail uwiniarska@magurskipn'pl, , faks

134 4r4 440.

Adres strony internetowej (URL) : http ://www'magurskipn'pli

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędzi l urządzen lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określió):

Państwowa osoba prawna

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA aeżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania' w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zama.wiających jest odpowi edztalny zaprzęprowadzenie postępowania, czy i w jakim zabęsie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamavłiający, czy zamowienie będzie udzielane przezkaŻdego z

zamawiających indywidualn ie, czy zamówienie zostanie udzielonę w imieniu i narzęczpozostĄch zamawiających):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://www.magurskipn.pl/index'php?d=przetargi&sk= 1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamórvienia

Tak

http :/lwww.magurskiPn.Pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

Nię

więcej informacji można uryskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert |ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
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Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocŻowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Magurski Park Narodowy z siedzibąw Krempnej, 38-232 Krempna 59.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziiurządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi moźmauzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 12 rysunków - wieloelęmentowych malowanek dla

dzięci w ramach realizacji projektu PoIS.02.04.00-00-0101/16 ,,Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności

lokalnej Magurskiego Parku Narodowego,,Przybl iży ć natur ę,,

Numer referencyjny t ZF -37 0-21 I 17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

oferty |ub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można sktadać w odniesieniu do:

Zamawiający z^strzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu vrykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego - okreśIenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 12 rysunków -
wieloelemęntowych malowanęk dla dzieci wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich do wykonanych grafik, w

tym: ' oryginalne rysunki powinny byc wykonane na podstawie opisu dostarczonego przez Zamawiającego; . Każda

ilustracja ma być kompletną i spójną kompo4icją p|astyczną złożoną z konturowych rysunków umożliwiających

kolorowanię ich wnętrza (nawiązującą formą do popularnych kolorowanek dla dorosĘch, ale w wersji uproszczonej,

skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym); . Grafiki powinny być r,vykonane w sposób poprawny merytorycznie i

estetyczny; ' Grafiki powinny oddawać wygląd poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, tak aby na ich podstawie

możliwie było rozpoznanie ich charakterystycznych cech; . 1ry5'rtkie ilustracje muszą być wykonane z zachowanięm
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jednolitej formy graficznej (w jednolitym stylu plastycznym); . Wykluczone jest stosowanie stylizacji i wizji artystycznych

w przedstawianiu gatunków roślin i zwierząt;. Grafiki powinny być czytelne po wydrukowaniu na arkuszach o uymiarach

Ż|0 x2l0 mm oraz dostarczone w formie elektronicznej w wersji monochromatycznej, w rozdztęIczości min. 300 dpi oraz

w formatach CDR lub AI lub EPS.

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wańość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia):

Wańość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów _ szacunkowa całkowita maksymalnawartość w

całym olrresie obowiq4łuania umowy ramowej lub dynamicznego Systemu zakupów)

|I3)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

ań' 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniachl

lub

data rozpoczęcia; lub zakończenia: Ż0I7 -09-18

3kres w miesiącact Jkres w dniach Datarozpoczęcit Oatazakonczenit

)017-09-18

Il.9) Informacj e dodatkowe:

KCJA III: HARAKTE PRAWNY MICZNY NSOWY

I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU

ilLl.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

określęnię warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IlI.1.2') Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określęnię warunków: Zamawiający niewyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe.
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Warunęk ten, w zakresię osób skierowartychprzez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicmego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcawykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do

wykonania zamówienia, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania rysunków i opracowania ich

graftcmie.

Zamautiający wymaga od wykonawców wskazania w ofęrcie lub we wniosku o dopuszczęnie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacjt zamówienia wrazz informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowę:

IrI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

I|I.2.2) Zamawiający przewiduje wyk|uczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamavłiający przewiduje następujące fakułtatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU WSTĘPNEGo

POTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA WARUNKI I]DZIAŁU w

PoSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nię

III.4) pYKAZ 6ŚyIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw, SKłłDANYCH PR.ZE.Z WYKONAWCĘ w

PosTĘPowANIU NA ryEZyANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA oKoLrCZNoŚCI, o

KTÓRYCH MowA w ART" 25 UsT. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

[I.5) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

P6STĘPowANIU NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA oKoLlCZNoŚCI, o

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw snlnrcll:
IrI.6) yYKAZ 6ŚryIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw sxłłoANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

P6STĘP6yANIU NA yEZyANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o

KTORYCH MOWA W ART.25 UST. l PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III'6)

Wykonawca wraz zofertą składa jedną samodzielnie wykonaną grafikę - więloelęmentową malowankę, będącą spójna
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kompozycją i zawierającą minimum następujące gatunki: - kosacięc syberyjski, - mietlica pospolita, - paź Żeg\arz, - kret

europejski. Grafika powinna być wykonana w sposób poprawny merytorycznie i estetyczny. Grafika powinna wiemie

oddawać wygląd poszczególnych gatunków tak, aby na ich podstawie możliwie było rozpoznanie ich

charakterysty cznych cech. Grafika powinna być kompletną i spójną kompozycją plastycmą złożoną z konturowych

rysunków umożliwiających kolorowanie ich wnętrza. Grafika powinna byc czytelna po wydrukowaniu na arkuszu o

wymiarach Ż10 x210 mm oraz dostarczona w formię wydruku na arkuszu A4 oraz w formie elektronicznej w wersji

monochromatycmej, w rozdzięlczości min' 300 dpi oraz w formatach CDR lub AI lub EPS. Wymieniony wyżej

element, który stanowi integralną częśĆ oferty, oceniany w ramach kryterium oceny ofeft, w przypadku kiedy nie

zostanie załączony do oferty (nie będzie podlegał uzupełnieniu) - ofęrta zostanię odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2 ustawy p.z.p. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPIS

N.r.1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać inform acje na temat udzielania za|iczek:.

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złozenie ofęrt w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofeńy wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej

Nię

Złożenię ofeĄ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofeĘ zasadniczej:

Nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenĘny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna li czba wykonawców

Maksymalna l iczba wykonawców
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Kryteria selekcj i wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej' na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicmych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogÓw elektronicznych informacji potrzebnyeh do sporządzenia ofęrt w

ramach umo\ły ram owej/dynam iczne go sy stemu zakupów :

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem) Nie

NaleĄ podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które informacje Zostaną udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacj e dotyczące przeb iegu aukcj i elektro nicznej :

Jakijęst przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki' najakich wykonawcy będą

mogli licytowaÓ (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzysĘwanego sprzętu elektronicznęgo, rozwięan i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń'.

Wymagania doĘczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czastrwania:

Czy wykonawcy,którzy nle złoiryli nowych postąpień, zostafią zakwalifikowani do następnęgo etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń:

IY,z.2) Kryteria

Kryteria 7'naczęnię

0ena r0,00

Atrakcyjność zaproponowanej grafi ki i0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniemo dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Ptzęvłidzianę jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamautiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rorvłiązń''

Nalef podać informacje na temat etapów dialogu:

8210

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat paftnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówięnia definiującę minimalnę wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczentuliczby ofer1 podlegających negocjacjom poprzez zastosowanię kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówięnia:

Informacje dodatkowę:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elęktroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tYm wymagania techniczne

ur ządzeń inform aty c znych :

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tęrmin otwarcia licytacj i el ektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowięnia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicmego' albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wyrrragani a dotyczące zab ezpi eczenia należyte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

1' Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy'

stanowiącym zalącznik nr 2 do sIwZ.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności' z

zastrzeżęniem żekażda ze Stron możejednostronnie dokonac zrr'lany w zakresie, adresów, numerów rachunków

bankowych wskazanych w niniejszej Umowie' zawiadamiając nięzwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienię

jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomieniaprzez drugą Stronę Umowy. 3. Na podstawię art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo

zamówień publicznych - Zamawiającv przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści

oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany

określone w ust. 2 zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze anęksu do Umowy.
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Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiana stawki podatku VAT ma wpływ na cenę lub

koszt wykonania zamówieniaprzez Wykonawcę. 5. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianąnie

wymagającą zn'iany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu

odpowiedzialnego zawykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do crynności związanych z

r ealizacją przedm iotu Umowy"

IV.6) INFORMACJ E ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Ivó.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017 -08-21, godzina: 10:30,

Skrócenie tetminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetar g ograni czony, negocj acj e z o głoszeniem) :

Wskazać powody:

Języklub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Iv.ó.3) Termin związania ofeńą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi Środków Z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojoweo które zamawiający zamierza| przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :
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