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Ogloszenie nr 615885-N-2018 z dnia 2018-09-12 r

Zcsp6l Opi€ki Zdrowolnej: Doslrw( metlidh Dziennego Oddzialu ChemiotcrnpiiOnkotogicznej

oGLoszENtf, o zAMdwtLNIu - Dosrawy

Zamie!raanie ogloszetri,r: Zamicszczanie oborviqzkowe

Oglos?tnie dotycz!: Zamorvienia publiczncgo

za dwicnie dollczy projcktu lub program wsp6lfitrrnsowflncgo ze Srodk6w Unii tluroDcjskici

Tak

Nazwa projekiu luI prosrrmu

Projekl o numerze RPMP l2 01.03-12-0629117 pn ,,Kompleksowa mod€mizacja i slposaz.ni€ oddzialow szpihlnych ZOZ Sucha Beskrdzka - Dziennego Chcmior€rapii

onkologiczne.i, N€onatologicznego oraz Ginekologiczno - Polozniczego wraz z Blokiem Porodo\rlm ' zlozony w poslepowaniu konkursowym nr RPMP l2 01.03-

12.00-12-031/17 ogloszonym w ramach Regionalncgo Programu Operacyjnego wojewodzrwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO wM) do Dzialania t2.l

I nfr$truktur! ochrony zdrowia. Poddzialania I 2. I .3 lnfmstruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionllnym - SpR

O z,m6wicnie mog{ ubiegra iit wyhczni€ zrklrdy prrcy chroniorej orrz $}lor.wcy, kl6rych dzirlrlooit,lub dzirlrlnoia ich nf,odrtbniotrycn o.g{niacyjnie
jcdnoslek, !l6re bdA rcnlizo\taly 2r 6wierie, obejmuje spolcczre i uwodowN inlcgrllcjf oi6b bfdncych c/otrInmi grup slolrczrie margitrrlizlw.nych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procenlory wskainik zltrudnicnia osdb nale4cych doJedne, lub wifcej katcgorir, o ktorych mowa w an. 22 usr 2 usla\vf Pzp, nrc mnrelszy nrz

l0%, osdb zatrudniohych przEz zaklady pmcy chro,ionej lub wykona"dw albo ich jednosrki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Posrf powani€ przcprowadzr csnlr.lny z{mrwisiqcy

Nie

Po3tCpowrtrie przeDrowadza podtniot,lt6r.,ru 2tmawiejecy DowiarzyUpowierzyti przepmprdz.nic postrpow!i|is

Nie

Infornrcje na temnt podmiotu kt6r€tllu zrmrwiaj{cy powierzyypowierryli proltradzenic poslQpow0nia:

Postepowrrie jcrt przcprorv.dzrne wrp6ltrie przrz amawirjtcych

Nie

Jezelila*, nal€2y $rmieni6 zamawiaj4cych, kl6rzy wsp6lni€ przeprowadajt posrtpowanic or0z podaa adresy ich siedzib. krEowe numery idenlyfikacyjne orazosoby

do konhkrow wraz z danymi do konraklowl

Posltpotranie jest przeDrowadane wsp6lni€ z zimAwiaj4cymi z innych prnsrw cTronkow$kicl' tJnii Eu!oDejskiej

Nie

\Y przypndku Przcprorfldzanitr postfpowrni, wst)6ltric z amnwi|jtcymi z innych panrtw czlonkoBskich titrii Iurolojrkicj - mrj4c€ zastosow,nie kr:rjope

pr.wo zam6wici publicznych:

Intormacje dod{tkowe:

I. 1) NAzwA I ADRf,S: zespol Opicki Zdrowohej, krajo*y num€r identyfikrcyjny 000304415, !1. ul. Szpitrlna 22 , 34-200 Sucha Beskrdzka. woj. malopolskie,

panstrvo Polska, rel. +483187231I l, €-mail zozsuchabeskidzka@*?.p1, faks +4801187231I t.

Adres slrony internerowcj (URL): *.rvw.zozsuchab€skidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony inrernetowe.j pod kt6rym mozm uzyskaa dostep do narzsdzi i urz4dzen lub formatorv plikow. litore nie sq 0g6lnie dosrgpnc

I.2) RODZAJ ZAMAWIA,T.{CECO: Inny {proszg okreilid.}l

Sanodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowohej

I.3) wsp6l-Nf, uDzrf,LANrE zAMd\vrENtA (/4e,i drOc?.):

Podzial obowiqzkdw mitdzy zamawiajQcymi w ptzypadku wsp6lnego przeprowadzania post9powania. w tym w przypadku wspolneSo przeprowadzanra

poslepowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowstich Unii Europ€jskie.i (kt6ry z z-amawiajqcychjesr odpowiedzialny za ptzeprowadzenie posrwowania,

czy i wjaltim zakresie z[ pneprowadzenie postqpowania odpowiadajA pozoshli zamawiajqcy. czy zam6wienie bdzie udzielane przEz kazdego z zimawiajqcych

indywidualnie, czy zam6wienie zoslanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostdych zamswiajqcych):

I.4) XO]UTJNIK{CJA:

Nieogr8niczony, p'rlny i bezpolredni do(Qp do dokumcnt6* z posl(lowrrir mornr uzysknd pod idrcsc'n (URL)
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w!vw.zozsuchabeskidzka pl

Adres strony intcrnctoncj, na k16rcj z{micszczona b(dzic slccyfikscja istornych warunk6w zim6nicni{

lrk

ti,\vw zoz5uchabeskrdzka pl

Dostep do dokument6w z poslqpowanix jest osrinic,_ony - wircej informacji mozna uzyskna pod ndrcscm

Nie

Oferly lub rvrifiki o dopulzczcnic do udziah w poltipo*rniu n.tery przelyt.d:

Elckl.onicznie

Nie

Dop 
'rszx?, 

ne jest przerlanic ofert lub wniosk6w o dopr3zc2enicdo rdzirh w polt?powrniu w Inry !po36b:

Nie

inov sposdbl

lvymagrnej6t prz€sl.nieofert lub wriosk6* o dopulzcz.ri. do udzi.tu w po!.fpo*rniu w tnny!pos6b:

Tak

Inny spos6bl

Zespol Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beski&kr

Komtrrikrc.ir €lektroricz, nlmrgr &orzylrinir z n ar4dzi i nrqd?tt hb fo.m.t6i, ptik6*, kr6r. nic !{ og6tnie doli?pre

Nie

Nieograniczony, pelny, b€zpoir€dni i bezplahy dosttp do rych narzgdza horna uzyskaa pod adrcsem (URL)

SIl(C.l\ llr Ptl7.l.-D\llO'l Z \)l(i\\ Ih\L\

II.l) Nazwr nad.nr z{m6wicniu pr'rcz zamaniajtccgo: Doslarw mebli dla Dzienn€go Oddzialu Chemior€rapii Onkologicznej

Numer referencyjny: ZOZ y 0 IO/DZP I 621 I I
Przcd wsz.zfciem poslfpowinh o {dzielenie znm6wicni, prz.prow.dzono dirtog tcrhniczry

N'e

II.2) Rodaj ?am6rrienia: Dosta\ly

II..3) Inrornac.ia o mozliwo(ci skladania ofert cr{fciowych

Zam6wienie podziclonejest naczlSci:

Nic

Ofcrry lub wnioski o dopuszczcnic do udzialu $ posigpowani( mozna sktrdra w odnicaicniu do:

Zamawiaj4cy zstrzega sobic prawo do rrlzj€lenia lAcznic nast9puj4cych czfjci tub grup cz4fti:

]l.rks) malna Iiczb. czqici 2arn6$ienia, na kidrc morc zosiad udzictonc ?lm6wic.ie jcdncmu ru.kon.wcy:

przypadku prrtoerstwa inn0wacyjnego - okrcileric zalotrzclrownnin tl, innowncyjny produk(, uslugc tub roboly bu{towtanc: przcdmiorem zam6wienralcsr

dostawa mcbli wraz z monta2em pzeznaczonych dla Dziennego Oddzialu Chemioierapii Onkologicznej Zespotu Opieki Zdroworncj w Suchej Beskiilztiej,

okreslonych w zalqczniku nr la Szczcsilowe wymasania w nosunku do w przedmioru zaftdwienia i zakres zam6wienia zawica zalocznik nr la do SIWZ Oprs

ren nalezv odczylywaC wru z ewentualny m i zm ianam i l.esci specy fikacji, bedqcyminp tvlniki€m udzielonych odpowiedzina zapyrinia rlakoniwcd\y Podane

Tal
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rrymiao' mebli s{ orienlacyjn€. ZamawiajAcy Nfmaga, aby polencjalni Wykona\lcy pEeprorvadzili pzed zlozcnicm ofcdr- wizjg lokalnq i na wlisny kosz( r ryz}ko
pneprowadzili pomiary \r nlieJscach montozu mebli wymrenionych \y SIWZ.

lI.s) Gl6wny kod CPVI 13192000-2

Dodatko\re kody CP\/:

Kod CPV

19 3 t00-8

lL6)Calko\vir,r rv rioSa zxm6rvic in (/!jcli :rx!/"/ u[tcy paluje i] nnuclc o ritl olc i :a,rtu icnjo)

luh lynanic:nexo tynenu :akuryiw)

lI.7)Czyprz$v ujesitu(lzicleniezam6wien,okl6rlchmowawarr.67usr.Ipkr6i?tubwart. I3l usr.6 t,kt I uslnrry t,zp: Nie

Okreslenie przedmiolu, wielkosci lub zallresu oraz warunl.iw nalaliich zosran4 udzielone zamdwienia, o ktorych morva rv an 67 ust I pkr 6 lub w an ll4 usl 6 pkr

II.8) Okres, s klnryD rcnlizoNanc b{il"je zaD6wicdic lul, okres, M kl6ry zo3hl, zrwsrra unowa ramorn tub otrcs, na kr6rv zost{t ustaoowrony

dlnrmiczny syslem zaluD6w:

miesiEcach: /r/rdtrinchl

dars rozpoc4cia: /rrako'iczrnia: 2018-10,31

ll.9) lnformncje dod.rkon c:

SIIKCJA Ill: INFOIII\1,\C.lI O CII.\ll/\K't [:llZE PR.{WN\'\1. IiKONOi\'tICZ\}'It. I;tN,\\SOW\'}t t TLClINI(.2\\,}l

IIt.1) WARUNKI UDZIALU W pOSTEPOWANItI

IIl.l.l) KornDclcncje lub uDrrwnierin do prowsdzeris okre6lorej dzialrlnosci ztwodowej, o ile wyniki io zodrqbDych przepis6w

OkreSlenie lvirunkow: Zimawiaj4cy nie otreSlil rvaronku rv rym zjtresie

Informacj€ dodarko\!c

IlI.l.2) Sytuncj, finnn$rya lub ekoromiczna

Okreilenie rvarunkorv Zimawiajtcy nie okreilil $arunku wrym zakresie.

Informscje dodntkowlr

IILl.l) ZdohoSa lcchniczna lub zorrodov{

Okreslenie warunkow Z:rn wiajqcy nie okreslil warunku wtym akresje.

ZamrNiajecy Nlmrsa od \rytonawcdw \skazania \v ofercie Iub rve sriosku o dopuszczenie do udzialu w postTpowaniu imion inazwisk osdb \rykonujqcych

czynnoscipfly renlizacjrzam6\yienia Nraz z informacjqo kwalifikacjach zawodo\rych tub doswiadczeniu rych osdb: Nie

InformacJe dodalkowe:

III.2) PODSTAWY WI',KLUCZUNIA

III.2.l) Podsl,nyy wyklrczetria okreslore w art. 24 usr. I ulhwy Pzp

III 2.2) Zam!$i.rjrlcy lrErvidu.ic wyklucz.nie $]korsBcy n, podstawie.rl. 24 usl. 5 ustalvy Pzp Nie Zama\li,Jqcy prz€widuje nasttpujqce fakulratywnc

podslasa \!akluc7!nra:

Ir.i) \\ \'KAz ()S\\'t.\D( zf,i sKr,.\D,\Nyctl t,Iazrz \vyKoNA\\,cf lv (;rt,tr \\.srfp\f,co p()l \\,tuttDZE\tA, zE \rE poDt.f,Gr o\
wYKLtiCZf,filti Olt^Z SPELNIA WARtINKI tjDZIALU N pOSTfpO\\,.\NtU Ott{Z SpELNl,\ l r\'-l URr,\ SELEKCJT

OS,rirdtzcnic o nicpodlcgrtriu nykluczcniu ornz strlninniu rarunk6t! rldzifllu w posltloraxiu
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Tak

Oiwiidczcrie o snclniiniu krylcri6w selekcji

Nie

I .4) wYKAz oswtADczE* LUB DoKtJMDN'I6\V, SKLADANyCIt pRzEz wyKoNAwcE w posT[powANru NA \yf,zwANtE

z.\iu,\\vrA,IAc[co \\,(]f,L(r PoT\\TIERDZD;\.'r?r oKollczNosct, o KT6RYCII fito$A lv,1RT. 25 UsT. ! PKT 3 UST,Nl', PZp:

Oswiadczenie -,Jll4cznik nr I do SIWZ

lrr.5) wYKAz os\l,rlDczlii LliB DoK(,ill-t\ ro\\ sKLAtlA,\-I CIt PR7-E7- wYKo:rAwcE \v PosTRPO\'\Nltr N.\ $'EZ\ri\n-!E

zAI\IAIVIAJACEGo \y cEr-u porwlERDZENtA oKoLlczNoScI, o KTOnycu uo|e w,rnt 2s lrsr. I pKT I tlsrAwY pzp

ItI.5.l) w zAKREStE spELniIANlA \yARtrNKdw uDztALtrw posrDpowANIU:

O(wiadczenie - zal4cznik nr 2a do SIWZ

I .5.2) W ZAKRf,StE KRYTIRrOrV SELEKC.n:

llr.6) \yyKAz oSwtADCZEI! LtrB DoKtiMEi\Tdlv sKLADANyc[ pRzEz \yyKoN^wcE rv posrQpo\\:\Nltr NA wEzw fiIf,

7-TII,\\YTAJACEGO \I' CELT' I'OTWIERDZE,\'IA OKOLICZNOSCI. O KT6RI'CII iTOWA N ART. 25 T:ST. I PKT 2 tiST,\IYY PZP

lrl.7) INNE DOKtit\ltlsLl' r"lE l\',|'t\IlDNlONri \\' pkt III.3) - IIt.6)

Do ofertv nalczy dol4c7)i nasl$pui4ce doktmenry lWyp.lnionyipodpisanypzczosobyupowarnionedorcprczeniowania\]konatvcyformularzofeny.

sporzEdzony \!cd[rg tvzou srano\liqcego zaltlcznik nr I do sp€cyfkacji 2. Wypelniony ipodprsany przez osoby upowaznionedo reprezcnloNmia t\}kona\{cy

Arkusz cenowy- zal4cznik nr la. sporz4dzony wedhg ruoru sta.owiqcego zalqcznik nr la do specyfikacji (A rkusz winien zawicraa wszysl k ie ewenrullne zm iany

\lprowadzone w czasie trwania posQporran,a). 3. Pelnomocnichro - do r€prczemo\v?nia $fkonawcy w posrepowaniu albo do rcprezento\lanra wykonarcy w

post$porvaniu i zflwrrcia umo\q, jezcli osoba reprezenluj4ca $rkonawc9 w postrpowaniu o udzielenie zrm6wrenia niejest wstaanaJalo uro$aznrona do jego

reprezenlacji \r€ wl icrwym rejeslrze Iub ewidcncj i dzialalnoici gospodarcz€j. 4. Z.lqcznik nr 4 - oiwiadczeni€ RODO.

SIaI(CJA I\': PR I]I)I

t!:t) oPts

l\:l.l) Tryb udzielcni{ ,i 6$icf,ia: PrrelarS nico8raniczony

I\:1.2) Zem,*irj{.t r4rl{ $riesicria tr.dium:

lnfomac.la na lemat wadrum

I\:1.{) W}maga siq u lorrnir ot$t $ Iostrci lt.lAlog6rv cleklronicznych Iub doltczcnii do ofert katalog6w clctlronic"n}ch

Nie

DopuszczasiS zlozenic ofc( w postaci katalogdw el€ktrcnicznych lub dolqczenia do oferl kalalo96w eleklrcnicznych:

Nie

lnformacje dodarko\!c

I\:l.l) Prr€$idui€ sit udziclcnic zaliczek na poczcl wykon0,ia zam6wi€nitr

Nalezy podaa informacic na temat udzielania 7nlczcl

l\'.1.6) Prrt*idy*an, liczbr wlkon{wc,i*, kt6rry zo3irnq zrpmlz€ni do udzirlu iv poslepowaniu

br.etory otloi.:ohy, natloctucte : oslos.eniah, .lktlos konkurencyjhy, pd nc^teo ihhowacyjae)

L rczba 1r] konrwc6\!

Przewidy\van, minrm.lna I iczba rrl,konalvcow

Maks) malna liczba rvykonarvcow

Kryteria selek.ji \rytonawcd\v:

lzl

I\:1.7) lnformacjc na tcnrrl umorry ramo$€j lub (lynamicznego systemu zakup61?:

Umo$a ramowa b$dzic z.wanal

2018-09-12.09:52
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fYl,5.) \r.vmagr !ie zlozcnin ofcrly wari{ntowcj:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie ofeny warianlowej

Nie

Zlo2enie ofeny wanantolvej dopuszcza sje tylko zJednoczesnym zloz€niem oferty zasadniczej:

Nie



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikorvanego.aspx.lid:a...

Czy pzewiduje sir o!.rnicz.nie liczby uczeshik6w unro\v] rlmolve]

PrzewidziItna uraksynr0lna Iczba uczestltikow umo\ry ramowejl

lnfomacje dodalkowcl

Zamowienie obcjmuic usranowicnic dynimicznego systemu za,{upijw:

Adres slrony interncrowei. na kldrej btdq zamieszczone dodarkolve informacte dolyczqce dynamjczneso sysrcmu zakupd\vl

Infornacje dodalko\!e:

w ramach umory ramowcj/dynamicznego syslemu zakupow dopuszcza sil zloz.nie oferr wformie katalos6w elektronicznych

I']zc$'idujc si9 pobranic zc zlozonych katalogow elektronicznych infomacji porzebnych do spozqdzenia ofcd rv ramflch umoN] ramowc.J/dynamicznego sysremu

Il:1.8) Aukcja elektronicztri

Przewidziane jtJt przeprotrndzcnie aukcji elcktronicz'lci (pr.eturynrcogrenk.t)nr prcetulg osunL:ony, ntBocttcJc . o+tosahrcry Nic

Nalezy podai adres strony internelott€j, na ktdr€j aukcja b9dzie prowadzona:

Nalc2y rrsliazrt rlctrrrnllt k16rych warlosci Dfd{ przodniotc aukcji elckrrotricznej:

Prze$ ujc siT ogr nicrc"il co do prz.dslawionych rrarro(ci, $.}nikaj{ce z opisu pr4dmiotu amdwicnia:

Nalezv podic, klorc anform cje zosranq udostgpnione $]konawcom w Iralicic aukcji elckrronicznej orazjakr bedzrr rermin ich udosrtpnrcnra:

Inioma.le dor) cr4c. przcbieEu aukcjr elekrron,czne,

postqpien):

Informac.ie dolyczqce Nlliorzystywaneso sprzfiu elektroniczneSo, rozwiqzan ispecyfikacji technicznych wzakresie polqczenl

wymagania dolycz4cc r€jestracji iidenryfikacji *]konawc6w w aukcj i etektroniczrej:

lnfomacje o IiczbicEripd\v auk!.ji elekrronicznej iczasic ich truania:

Czy uykonawcy, k16rzy nie zlozylinorrych postqpicn, zosranq zak* alifikowoni do naslqpnego erapu

warunki zamknieci! oulcii clekrronicznej:

l\12) KRYTIRtA OCUr.,r', Orf,RT

lV.2.l) Kryteri{ ocar} oferi:

l\12.2) Krytcrin

Kr!ieria l,-.^".
Ccnr l"o,
or,." g*u,u*1|:o,oo

r"-in ooo,*ylzo,oo

1V2.3) Zaslosowanie t)roccdury, o kt6rcj mowa w I'rt. 2,la{ usL I ustawy PzI (pzerarg nieograniczony)

Nie

lV3) Negocjacjc z osloszcnicn, dinlog konkurcncyjny, parrnersrwo irnolrrcyj,e

IVl,l) Informacjc n{ ('nrnr negocjacjiz osloszcnicm

Minrmalne $rmrg!nir, ktorc muszq spelniad rvszysltre ofenyl

Przelvidziane jest zastrzezcnie plawa do udzielenra z.anrowicnia na podstrlvie of0n wsrfpnych bcz przeprol!.rdz.tria ncitocjacji

Przewidziany jesi podzial ncgocjxc.ji na€tapy w cclu ogrnniczenia liczby ofen:
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l\:3.2) lnformrcje ni ten'at dialogu konkurcncyjncgo

Opis polrzeb , wymatsan zamawiajqceso lul, infonnrcir o sposobie uzlskania tego opisu

zamawiajqcy prze$,d uj c .agrody

Nalez)r podaa rnfomacje na lemar erapow ncrocjacJ; (w tym Iiczbg erapow):

Inlonnacje dodflkowe

wslepny hamonogram postlpoNania

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl iko* anego.aspx?id=a

I'odzial dialo8U na ctapy $,celu oSraniczenra liczby rozwiqzan:

Nalezy podaa informacje na temat etapdwdialogu

Infonnaclc dodarkowe

lnt_ormacrc dodatkont:

1V3.3) lnformscje ni tcmal prrtneBtwa innowlcyjnego

Elemenly opisu prrcdmiolu zamowienradefiniujtce minimalne Nlmagania, klorym musze odpo\!iadaa lvszyslkie ofety:

Podzial ncgocjrcj i na €tapy w celu osraniczcniu liczby of€rt podlegajqcych negocjacjom poprrsz zoslosowanie krytcri6woceny ofen wskazanych \rspecyfikacji

rslotnv€h warunkdw zam6\!aenia:

lV.4) Liclrrc.,! clcktroniczna

Adres strony rmemetowej, na kr6rq bfdzi€ prowadzona licylacja elektronicznal

Adr€s strony inlcmctowej, na kl6reijesl dosl$pny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej.

Wlmagania dolyczqce rc:lcstracri i idcntyfikacir $fkonawcoww licyhcjiclektronicznej, w tym \rlmsgania lechnicztle urzQdzcn informntycznych

Sposob poslfpowania \r roku licylacji clektroniczneJ. w tym okreslenie mihrftalnych $]sokosci postqpicn:

Inlbnnacle o liczbie erapo\! licvracji clektronicznel i cznsic ich lNania'

Wykona\lcy, kl6zy nie zlozyli no\rlch postqpien, zostan4 zakwalifikowani do naslppnego ehpu

Termin slladania wnroskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elcktronicznej:

Data: godzrna

Termrn ot$arcra licylacii clektronicznej:

Temin r warunti zrmknrccia Iiqlacji clcktrontcrnel:

wymasania dorycz4ce zabezpreczenia nal€2ytego $ytonania umo$1

Informacje dodadiotrt:

rv.s) ztllrANA tl\rowY
Prarv uic siq islornr zmixny postanowicri 2xrvarrcj umow] w slolunku do trcsci oferly, nn podsiawir kt6rej dokonr o ttyboru wykonalrcy: Tik

Nale2y wskazaa zakrcs, charatler zmian ornz waftrnki \vprowadzenia zmiafl:

Znriana poslanowrcn nrnicjsTej umo$l nrorc bla dolonana pncz srrony w formie pisemnej w drodze aneks! do niniejszeJ umo\r], pod rygorcm nie$a2noic,

r\:6) l:iFoRlrAC.rE,\ rrlt IIISTRAc1,.tl-t:

6 7.7

I\16.1) Spos6lr trdo\i{pnian;{ infornrxcii o (hArxktctz. poitnIn (k:ttt ttit\t:r)
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Srodkisl'r/4ce och ronic inl0rorrcji 0 chrflrklcrze t,oulh)m

IY6,2) Tcrmin 3klad!ni3 oferl Iub wniosk6w o dopuszczenie do udz.irlu w posliposrDiu;

Dala: 2018-09-21, godzinar 10100,

skr6cenie rcnn in! skladania Nnioskot\ ze wzglldu na pilne potrzek udzielenia zam6wi€nia ( przetarg n ieoSraniczony. prz elars osmtric zooy. n Eocjaqe z

Nie

Jtzyk lubltzrkr. \vjrkich mogE bya sporzqdznne olcny lub \rnroskio dopuszczcnic do udzialu w pusrrpu\vxnru

IY6.3) Ternio zrvi{znnia oferte: do: okrcs w dnrach l0 (od osBteczneso terminu skladania ofen)

oraz niepodleg,tj4cych 4rotowi Srodk6tv z pomocy udzielonej przsz t,anstwa czlonkowskie 0uroDcjskiego Porozumif,lin o \yolnlm Handlu (EflA), kt6re

minly b\i trzez rczone tra sfinansohrnic caloici lub czs(ci amdwirnin: Nre

roarojo\vc, kl6re zam{wi".i:}cy zamicral przeznaczy6 na sfinansolrnnie cllloici lub cz9(ci zarr(irvieni , nie zosirly mu t)rz)znare Nre

1Y6.6) Infornrc.ie rlodntkotrr:

7-,\l-.\( 7.\ ( I - t\FOrt\1.\(',,n.r r)(I \ cz,\('tt ot, ur{ t ('7_Es( to\\,) ( t I
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