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Magurski Park Narodowy: Wykonanie grafiki do plakatu ,,Łąka" w ramach realizacji projektu

PoIS.02.04.00-00-0168/16 ''Ochrona 
zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego''

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogloszenia : Zamięszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub Programu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -Ż020 w oparciu

zasobów przyrodniczy ch Magurskiego Parku Narodowego''

o zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których działalność' lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą rea|izowały zamówienieo obejmuje społeczną i

zawodowąintegracjęosóbbędącychczłonkamigrupspołeczniemarginalizowanych

Nie

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

w art.ZŻust" 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż3}%o,osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %)

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżęli tak, należy rłymienió zamawiających, którzy wspólnie przeptowadzają postępowanię orazpodać adresy ich siędzib'

krajowenumęryidentyfikacyjneorazosobydokontaktówwrazzdanymidokontaktów:

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

Nie

Wprrypadkuprz€prowadzaniapostępowaniawspólniezzamawiającymizinnychpaństwczłonkowskichUnii

w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu

o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168i ló ,'ochrona
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Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

lnformacje dodatkowe:

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

38-232 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 4|4 0g9, e-mail aburszczan@magwskipn'pl'

pangryk@magurskipn.pl, faks 134 414 440'

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

Adres profilu nabYwcY:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskaó dostęp do narzędzi i urządzert lub formatów plików' które nie są

ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny (proszę określić):

Państwowa osoba prawna

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli rlotyczy);

Podztałobowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania' w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowan ia z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przęprowadzenie postępowania, czy i w jakim zabęsię za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamow'ienie będzie udzielane ptzezkaŻdego z

zamawtających indywidualn ie, czy zamówięnie zostanie udzielone w imieniu t narzeczpozostaĘch zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony' pełny i bezpoŚredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http ://www.magurskipn.pli index'php?d:przetargi&sk: I

Adres strony internetowejo na której zamieszczona

Tak

http : //www.magurskiPn.P 1/

będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

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

Nię

Ofertylubwnioskiodopuszczeniedoudziałuwpostępowaniunależyprzesyłać:

Elektronicznie

Nie

adręs

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

Inny sposób:
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Za pośrednictwem operatola pocŻowego, osobiścię lub za pośrednictwęm posłańca'

Adres:

r 
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krernpnej' 38-232 Krenrpna 59'

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędziiurządzefilub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

Nię

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tychnarzędzl można uzyskać pod adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie grafiki do plakatu ,,Łąkt'w ramach realizacji

projektu Po]S.02.04.00-00-0l68/l6,,ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego ParkuNarodowego''

Numer referencYjnY : ZF -370-24117

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o moż|iwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzie1one jest na częŚci:

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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

Maksymalna licztla części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4)Krótkiopisprzedmiotuzamówienia(wielkośc,zakres,roclzajiiloścdostaw,usługlubrobótbudowlanychlub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjnyprodukt,usługęlubrobotybudowlane:Przędmiotęmzamówieniajestwykonaniegrafikidoplakatupt.

,,Łąkd,w formacię 43, w tym: . Grafika powinna przedstawiaó spójną kompo z1cję złoŻoną z około 15 róznych gatunków

roślin i zvłierząt,charakterystycmych dla magurskiej łąki (lista gatunków zostanię ustalona ze Zlecającym)' ' Grafika

powinna być wykonana w sposób poprawny merytorycznie i estetyczny' ' Grafika powinna wiernie oddawać lYycląd

poszczególnych gatunkÓw, tak aby na jej podstawię możliwie było rozpoznanie charakterystycmych ich

charakterystycznychcech".Rysunkipowinnybyćwykonanewtęchnicemanualnej-akwaręli'kredkiakwarelowej"

Wyklucza się tworzenie ilustracji w komputerze Za pomocą narzędziodpowiadających za efekt pędzla' ołówka' kredki' itp'

orazprzetwarzańazdjęizapomocąfiltrówwodpowiednichprogramachgraficznych..Wykluczonejeststosowanie

stylizacji i wizji artysty cznychw przedstawianiu gatunkowl ' Grafika powinna być czytelna po wydrukowaniu na arkuszu

w formacie A3 orazdostarczona w wersji kolorowej, w rozdzielczości min' 300 dpi orazw formatach CDR lub AI lub
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EPS. . Autor przekaże majątkowe prawa autorskie Zlecającemu'

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7

Dodatkowe kodv CPV:

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalnawąrtość w

całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

lI.1)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.6'7ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.ópkt3

ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostafiąudzielonę zamówienia, o których mowa w

art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

okreso na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /lłó dniach:

lub

data rozpoczęciaz lub zakończenia : 20l7'l0-0Ż

ckręs w miesiącach Ckres w dniact oata rozpoczęcit Datazakonczęntt

2017-10-02

II.9) Informacje dodatkowe:

r TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU

uI.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowejo o ile wynika to z

odrębnych przepisów

określęnię warunków: Zamawiapcy nie wyznaczaszczegółowego warunku w tym zakresie'

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zamaułiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie'

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

okręślenie warunków: Warunek ten, w zakresie osób skierow anych przez wykonawcę do realizacji zamówięnia

publicznego,zostanje uznanyzaspełniony,jeśliwykonawcawykaże,żedysponujeconajmniejjędnąosobązdolnądo
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wykonania zamówienia, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania rysunków i opracowania ich

graficznie.

Zamawia1ący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodorłych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

|II.2,2) Zamawiający przewiduje wyktuczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zama'wiający przewiduj e następuj ące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) wYKAZ oŚwIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w CELU wSTĘPNEGo

POTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w

PosTĘPowANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

ośrviadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) yYKAZ 9ŚyIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH Pp.ZEZ wYKoNAwCĘ w

P6STĘP61vANIU NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚO, o

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

ul.s) yYKAZ 9ŚyIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH Pp'ZEZ WYK9NAyCĘ w

PSSTĘP6ryANIU NA wEZwANIE ZAMAv/IAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

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

III.5'1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKÓw UDZIAŁU w PSSTĘPoWANIU:

III"5.2) w ZAKR.ESIE KRYTERIÓw srr'nrcl:
rII"ó) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓw sxł-łoANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w

PoSTĘPowANItJ NA wEZwANIE ZAMAwIAJACEGo w CELU PoTwIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o

KTORYCH MOWA W ART" 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

Wykonawca wraz z ofertąskłada: 1) Jedną samodzielnie wykonaną pracę rysunkową przedstawiającą następujące

gatunki: _ chaber miękkowłosy, - storezyk męski, - paż Żeglarz.2) Jedną samodzięlnie wykonaną pracę rysunkową

przedstawiająca spójną kompozycję, na której znajdują się co najmniej trzy osobniki dowolnego gatunku roślin i

rvłierząt.Grafiki powinny byÓ wykonane w sposób poprawny merytorycznie i estetyczny. Grafiki powinny wiernie
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oddawać wygląd poszczególnych gatunków tak, aby na ich podstawie możliwie było rozpoznanie ich

charakterysĘ cmychcech. Grafiki powinny być kompletną i spójną kompozycją plastyczną' Grafiki powinny być

czytelne po wydrukowaniu oraz dostarczone w formię wydruku na arkuszu A4 orazw formie elektronicznej w wersji

kolorowej,wrozdzie]czościmin.300dpiorazwformatachCDRlubAIlubEPS.WymienionewyżeielemenĘ

wskazanę w ppkt 5.1.2 SIWZ' które stanowią integralną część ofeĘ, ocenianę w ramach kryterium oceny ofeń' w

prrypadku kiedy nie zostaną załączonedo ofeńy (nie będą podlegaĘ uzupełnieniu) - oferta zostanie odrzuconana

podstawie art' 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

N.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nię

Informacja na temat wadium

IV"1"3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięlania zaliczęk:

N"1.4)Wymagasięzłożeniaofertwpostacikatalogówelektronicznychlubdołączeniadoofertkatalogów

elektronieznYch:

Nie

Dopuszczasięzłożenieofęrlwpostacikatalogówelektronicznychlubdołączeniadoofertkatalogówelektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszczasię złożenie ofeĄ wariantowej

Nie

ZłożenieofeĘwariantowejdopuszczasiętylkozjednoczesnymzłożeniemofertyzasadniczej:

Nie

Iv.1.6)Przewidywanaliczbawykonawców,którzyzostanązaproszenidoudziałuwpostępowaniu

(przetargograniczony,negocjacjezogłoszeniem,dialogkonkurencyjny'partnerstwoinnowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

6zI0
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Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzle zawarta:

Czy przewiduję się ograniczenie liczby uczęstników umowy ramowej:

P r zew idziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowę:

Zamówienię obejmuje ustanowięnie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące dynamicznego systemu

zakupów:

lnformacje dodatkowę:

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

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofęrt w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

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

ogłoszeniem) }Śie

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

Należy wskazać elementy, których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przerlstawionych war'tości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należry podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcię aukcji elektronicmej oraz jaki będzie termin

ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebiegu aukcj i e| ektroni cm ej :

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

mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzysĘwanego sprzętu elektroniczne go, rozwiązan i specyfikacji technicznych w zakresio

połączeń:

Wymagania doĘczącerejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonaw cy, którzy nie złożyli nowych postąpień, Zostaną zakwalifikowani do następnęgo etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2"1) Kryteria oceny ofert:

IV.z.2) Kryteria

Kryteria Lnaczent<

ena 50,00

Iakość zaproponowanych grafi k 50,00

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

Tak

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

IV.3'1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przęwidziane jest zastrzeŻenie prawa do udzięlęnia zamówięnia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zama:wia1ącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla rłykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawlIirozvliązańa

stanowiące podstawę do składania ofeń, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozwtązań:

Należry podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaÓ wszystkie ofeĄ:

8 210
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia:

Informacje dodatkowę:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzonalicytacja ęlęktroniczna:

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania technicmę

urządzeń informatyczrrych:

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

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasię ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnęgo ętapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycząc e zab ezpi eczenia należyte go wykonan i a 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

Nalezy wskazać zakres, charaktęr zmian araz warunki wprowadzeniazmian:

l. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, zzastrzężęniem żekażda ze Stron możę

jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie,

zawiadamiając niezwłocznie o tym pisernnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skutecznę od dnia odbioru zawiadomienia

przez drugą Stronę Umowy. 2' Na podstawie afi. l44 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publiczrych - Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku

wystąpienia zmiany przepisów prawa doĘczących zmiany podatku VAT. 3. Zmiany określone w ust. 2 zostaną

wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do Umowy. Umotywowany wniosek musi

zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiana stawki podatku VAT ma wpływ na cenę lub koszt wykonania zamówienia

przez Wykonawcę.4. Zmtany nięistotne nie wymagają aneksu do Umowy' Zmianą nie wymagającązmiany do umowy

jest, w szczególności: a) nńana siedziby któĘkolwiek Ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie
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niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do crynności związanychzrealizacjąprzedmiotu Umowy'

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6"1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017 -09-06, godzina: 10:30,

Skrócęnię tęrminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

pr zetar go grani czony, negocj acj e z ogło szeniem) :

Nie

Wskazać powody:

Język lubjęzyki, wjakich mogą byó sporządzaneofeńy lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

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

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 czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub częŚci zamówienia: Nie

Iv.6.5)Przewidujesięunieważnieniepostępowaniaoudzieleniezamówieniaojeżeliśrodkisłużącesfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

N.6.6) Informacj e dodatkowe:
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