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ogłoszenie nr 545228-N-2017 zdnia 2017-07-05 r'

Magurski Park Narodowy: Wykonanie 114 poglądowych rysunków prezentujących pojedyncze gatunki (roślin i

zwierząt)orazŚladyzwierzątwramachrealizacjiprojektuPoIS.02.04.00-00-0101i16,,Realizacjaprogramu

edukaryjnegodlaspołecznoŚcilokalnejMagurskiegoParkuNarodowego,,PrzybliĘćnaturęo'
oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanieogloszenia:Zamieszczanieobowiązkowe

Ogłoszenie dotycry: Zamówięnia publicznego

ZamówieniedotyczyprojektulubprogramuwspółfinansowanegoześrodkówUniiEuropejskiej

Tak

Nazwa Projektu lub Programu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dńałania2'4 priorytetl II Programu

operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2oI4 - ŻO2O woparciu o dotację projektu P.IS.02.04'00-00-0101/16 "Rea'izacja

programuedukacyjnegodlaspołecznościlokalnejMagurskiegoParkuNarodowego,,PrzybliĘćnalurę,,,,.

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których dzialalnośću lub

działalnośćichwyodrębnionychorganizaryjniejednostek'którebędąrealizowaĘzamówienie,obejmujespołecznąi

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

NaleĄ podać minimalny procentowy wskźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w aft.22ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ3Ęoń,osób zatrudni onychprzezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowanla

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierrył/powierzyli prowadzenie postępowanra:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez z^m^wiających

Nie

Jezęli tak, należy wymienic zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię orazpodac adresy ich siedzib,

krajowenumeryidentyfikacyjneorazosobydokontaktówwrazzdanymidokontaktów:

PostępowaniejestprzeprowadzanewspólniezzamawiającymizinnychpaństwczłonkowskichUniiEuropejskiej

Nię
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W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymi 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 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tęl. l34 414 0g9, 
' 
e-mail uwiniarska@magurskipn.pl, , faks

134 4r4 440"

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

Adres profilu nabYwcY:

,Ądres strony internetowej pod którym możlauzyskaÓ dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

I" 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Państwowa osoba prawna

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podziałobowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępow ania z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (ktÓry z zamawiających jest odpowiedzia|ny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresieza

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przezkaŻdego z

zamawiających indywidualn ie, czy zamówięnie zostanie udzięlonę w imięniu i ta rzecz pozostĄch zamawiających):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniezony, 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 zamówienia

Tak

http : //www.magurskiPn. P l/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uryskać pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nię

adres

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

Nię

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób;

Tak
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Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowęgo' osobiścię lub za pośrednictwęm posłańca'

Adręs:

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej' 38-232 Krempna 59'

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania znatzędziiurządzeil lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny,bezpośredniibezpłatnydostępdoĘchlarzędzimożnauzyskaćpodadresem:(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)Nazrvanadanazamówieniuprzezz^m^wiającego:Wykonanie114poglądowychrysunkówprezentujących

pojedyncze gatunki (roślin i zwierząt)oraz ślady zvłierzątw ramach rea|izacjiprojektu POIS'02'04'00-00-0101/16

,,Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przyblizyć 
naturę"

Numer referenryjnY t ZF'37 0 -17 I 7'7

Przedwszczęciempostępowaniaoudzieleniezamówieniaprzeprowadzonodialogtechniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwoŚci skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nię

ofertylubwnioskiodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniumożnaskładaćwodniesieniudo:

Zamawiający zastrzegasobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczłra częŚci zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówie nia (wielkość, ząkres, rodzaj i ilość dostow, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) awprrypadku partnerstwa innowacyjnego _ okreŚlenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie l 14 rysunków

prezentującychpojedynczegatunki(roślinizwierząl)orazŚladyrw\erzątwrazzprzekazaniemmajątkowychpraw

autorskich do wykonanych grafik, w tym: . oryginalne rysunki powinny być wykonane wg' listy dostarczonej przez

Zarlavłiającego; . KaŻdailustracja prezentująca dany gatunek lub trop ma być komp'etną i spójną kompozycja p|astyczną;

.Grafikipowinnybyćwykonanewsposóbpoprawnymerytorycznieiestetyczny;.Grafikipowinnywiernieoddawać

wygląd poszczególnych gatunków / tropów, tak aby na ich podstawie możliwię było rozpoznanie eharakterystycmych cech

poszczególnych gatunków / tropów; . Wymagane jest wykonanie ilustracji (rysunków) w technice manualnej - akwareli'

kredki akwarelowej, przy czym wszystkie ilustracje musza być wykonane z zachowatiem jednolitej formy graficznej (w
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jednolitym stylu plastycznym); . Wyklucza się tworzenie ilustracji w komputerze za pomocą narzędzi odpowiadających za

efekt pędzla, ołówka, krędki, itp. orazprzetwarzania zdjęÓ za pomoaą filtrów w odpowiednich programach graficznych; .

Wykluczone jęst stosowanie stylizacji i wizji artysty cznych w przedstawianiu gatunków / tropów; . Grafiki powinny być

czytelne po wydrukowaniu na arkuszach o wymiarach 70 x 95 mm oraz dostarczone w formie elektronicznej w wersji

kolorowej i monochromaĘcznej,w rozdzięlczości min. 300 dpi orazw formatach CDR lub Al lub EPS.

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7

Dodatkowe kody CPY:

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w

całym olłesie obowiqzy'auania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w ań.67 ust. 1 pkt 6 i 7lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustany Pzp: Nie

określenię przedmiotu, więlkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

art.67 ust. I pkt 6 lub ,N art. I34 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 dniach:.

lub

data rozpoczęcia: lub zakofrczeniaz 2017 -08-16

Jkręs w miesiącacl Jkres w dniacl )atarozpoczęciz )atazakoi'czer'it

z0 l7-08- 16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU

uI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreŚ|onej działalnoŚci zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamavłiający nie wymacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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Informacje dodatkowę

ilI'1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określęniewarunkÓw:Warunekten,wzakresięosóbskięrowanychprzezwykonawcędorealizacjizamówięnia

publicznego, zostanie vznanyza spełniony, jeśli wykonaw cawykaże'że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do

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

graficntie.

Zamawtającywymaga od wykonawców wskazania w ofęrcie lub we wniosku o dopuszczęnie do udziafu w

postępowaniuimioninazwiskosóbwykonującychczynnościprryreaIizacjizamówieniawrazzinformacjąo

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

IrI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art'24 ust' 1 ustawy Pzp

|||.2.2)Zamawiającyprzewidujewykluczeniewykonawcynapodstawieart.Ż4ust.5ustawyPzpNie

Zamawiający przewiduj e następuj ące fakultatywne podstawy rłykluczenia:

III.3)WYKAZoŚWIADCZEŃSKŁADANYCHPRZF'ZWYKONAWCĘWCELUWSTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA, Żn Nrr PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w

PoSTĘPoWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenieoniepodleganiuwykluczeniuorazspełnianiuwarunkówudziałuwpostępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

ilI.4) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW ' 
SKŁADANY CHPF.ZEZ wYKoNAwcĘ w

PSSTĘPSyANIU NAyEZryANIE ZAMAryIAJACEG6 w CELU P6TyIERDZENIA 6K6LICZN6ŚCI' o

KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

[L5) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw sxłłoANYCH PBx'EZwYKoNAwcĘ w

POSTĘPoWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELUPoTWIERDZENIAoKOLICZNOŚCI,O

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

ilI.5.1)wZAKRESIESPEŁNIANIAWARUNKÓWUDZIAŁUwPoSTĘPoWANIU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓw sutrcJl:

nI.6)WYKAZoŚWIADCZENLUBDoKUMENTowSKŁADANYCHPRZE,ZWYKoNAWCĘw

POSTĘPoWANIUNAWEZWANIEZAMAWIAJACEGowCELUPOTWIERDZENIAoKoLICZNoŚCI,o

KTORYCH MOWAW ART.25 UST' 1PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III'3) - III'6)
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Wykonawca wrazzofertą składa trzy grafiki uykonane samodzielnie prezentujące następujące elementy: - ptlszczyk

uralski, - żywiec gruczołowaĘ, - trop wilka. Grafiki powinny byó wykonane w sposób poprawny merytoryczrie i

estetyczny. Grafiki powinny wiernię oddawać wygląd poszczególnych gatunków/tropóq tak aby na ich podstawie

możliwię było rozpoznanie charakterysĘcznych cech poszczególnych gatunków/tropów. Wymogi techniczne: a)

rłrydruk na arkuszach A4 trzech grafik - każda grafika wydrukowana w wersji kolorowej i monochromatycznej, w

rozmiarach nie przekraczających wymiarów 70 x 95 mm +/- 15 mm, b) wersja elęktroniczna grafik _ każda grafika w

rozdzięlczości min. 300 dpi oraz w formatach CDR lub AI lub EPS. Wymienione rvyzej elementy wskazanę w ppkt

5.1 .2 slwz,którę stanowią integralną część oferty, ocęniane w ramach kryterium oceny ofeń, w przypadku kiedy nie

zostaną załączone do oferty (nie będą podlegaĘ uzupełnieniu) - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust' 1

pkt 2 ustawy p.z.p. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

IV" 1. 1 ) Tryb udzie|enia zam ówie nia: P r zetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nię

Informac.ia na tęmat wadium

Iv.r.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięlaniazaliczek

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

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenieofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia ofeńy wariantowej:

Nie

D opuszcza się złożenie ofeĄ wariantowej

Nie

ZłożęnieofeĘ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłoŻęniem ofeĄ zasadniczej:

Nię

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

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

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna l iczba wykonawców

Maksymalna liczba 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 rzewidzianamaksymalna liczba uczęstników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienię obejmuje ustanowięnię dynamicznego systemu zakupów:

Adresstronyinternetowej,naktórejbędązamieszczonędodatkoweinformacjedoĘczącedynamicznegosystemu

zakupów:

Informacje dodatkowę:

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

elektronicmYch:

PrzewidujesiępobraniezezłoŻonychkatalogówelektronicmychinformacjipotrzebnychdosporządzeniaofertw

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony' negacJacJe z

ogloszeniem) Nte

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

Należy wskazać elementyo których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

Na'eĄ podać, które informacje Zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacj e dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich wykonawcy będą

mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektroniczne go,rozvłiązaili specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń':

Wymagania dotyczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji elektronicmej:

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

Czy wykonaw cy,którzy nie zŁoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria ocenY ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7'naczęnię

ena r0,00

Atrakcyjność zaproponowanych graf,rl' i0,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjnyo partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidzianę jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówięnia na podstawie ofert wstępnychbezprzeptowadzęnia

negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawilirozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert' jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podziałdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalnę wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie ofeĄ:

Podzlałnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) LicYtacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektronicma:

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

Wymagania doĘczącerejestracji i identyfikacji rłykonawców w licytacji elektronicznej' w tym wymagania technicznę

ur ządzefi i nform aty c my ch :

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,ktÓrzyniezłoĄ|inowychpostąpień,zostanązakwalifikowanidonastępnegoętapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenię do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tęrmin otvvarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do tręści zawieranej umowy w sprawie zamówięnia

publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

N.s) ZMIANA UMOWY

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

dokonano wYboru wYkonawcY: Tak

Nalezy wskazaÓ zakres, charaktęr zmian orazwarunki wprowadzenia zmian"

1 . Zamawn1ący przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkach okreŚlonych w projekcie umowy?

stanowiącym załączn\knr 2 do sIwZ.2.Wszelkie zmianyUmowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności' z

zastrzeŻenięmŻękaŻdaze Stron możejednostronnie dokon ać zmiarry w zakręsie' adresów, numerów rachunków

bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamlając niezwłocmię o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienię

jest skutecme od dnia odbioru zawiadomien iaprzezdrugą Stronę Umorły. 3. Na podstawię art" I44 ust' 1 ustawy - Prawo

zamówieńpublicznych-ZamawiającvprzewidujemożliwośćdokonaniazmianyniniejszejUmowywstosunkudotreści

ofeĄ Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa doĘczących zmiany podatku vAT' 4" Zmiarty

nieistotne nie wymagają anęksu do Umowy. Zmianąnie wymagają cązmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana
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siedziby którejkolwiek Ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy' c) zmiana

osób upoważnionych do czynności zw iązany ch z r e a|izacją przedmiotu U mowy'

IV"6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

rv.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017 -07- 13, godzina: 10:30,

Skrócenię terminu składania wnioskóq ze względu na pilną potrzebę udzielęnia zamówienia (przetargnieograniczony,

pr z'ętar g ograniczony, negocj acj e z o gło szeni em) :

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĄ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Jęryk polski

Iv.6.3) Termin związaniaofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

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

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zrłrotowi 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 rozwojowe, które zamawiający zamierza|przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZACE oFERT CZFŚCIoWYCH
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