
https :i/bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Zorganizowanie wycieczki do Zamoscia i Roztocza dla pracownik6w Zespolu Opieki

Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych

OCLOSZENTE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie oglo szenia:. Zamieszczanie nieobowiEzkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publiczrego

Zem6wienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno6a,lub

dzialalnoSt ich wyodrgbnionych organizecyjnie jednostek, kt6re b$d4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i
zawodowq integracje os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalei poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo

ich jednostki (w %)

Post(powanie pIzeprowadza centrahy zamawiajqcy

Nie

Posttpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postqpowarlia

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamewiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postQpowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspiilnie przez zamrwiajqcych

Nie

Je2eli tak, nale2y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wsprilnie z zamawiajqcymi z in[ych pafstw czlonkowskich Unii

Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamriwiei publicznych:

Informacjc dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Zespol Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna
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22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,

faks +4803387231I 1.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adrcs strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostgp do narzgdzi iurz4dzeri lub format6w plik6w, kt6re nie s4

o96lnie dostgpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJdCEGO: Inny (proszg okre6li6):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOII, ENIA Aekfi dorycyt),1

Podzial obowi4zk6w mi?dz! z,\a,riajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postEpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kJory z zamawial4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w iakim zakresie za

przeprowadzenie postQpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bqdzie udzielane pruezkaldego z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzeczpozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostgp do dokument6w z postQpowanis mozna uzyskad pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internctowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zsm6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

DostQp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu nale2y przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzQdzi i urz4dzei lub format6w plik6w, kt6re nie s{ og6lnie

dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoiredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Zorganizowanie wycieczki do Zamoicia i Roztocza dla

pracownik6w Zespolu Opieki Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socialnych

Numer referencyjny: ZOZ.Y.0l0 IDZP 120/ 19

Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zsm6wienia przeprowadzono dialog techliczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwoici skladania ofert czq5ciowych

Zam6wienie podzielonejest na czEici:

Nie

Oferty lub wrioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mo2na skladat w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastqpuj4cych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, nfl kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (vielkoit, zalves, rodzaj i iloit dostdv, uslug lub robdl budovlanych lub

obeilenie zapotrzebovania i wlmqgdh ) a w przypadku psrtnerstwe inno\ryacyjnego - okre3lenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: terminie : 25-26 lipca 2019r. dla pracownik6w Zespolu Opieki

Zdrowotnej z dofinansowaniem z Zakladowego Funduszu Swiadczerl Socjalnych:

lI.5) Gl6wny kod CPV; 6351 1000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartosd zam6wicnia Ae,eli zanawidjqcy podaje informacje owartoici zauov)ieniq)

Wartojd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w szacunkowa cqlkowita mal<symqlna wa oi6 w

cafm obesie obowiqq/wqni(r umovy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w)
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Il,7) czy przewiduje siQ udzielenie zam6wieh, o ktdrych mowa w art.67 ust. t pkt 6 i 7 lub w srt. 134 ust.6 pkt3
ustaxry Pzp: Nie

Okredlenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanq udzielone zam6wienia, o ktorych mowa w

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

II.8) Okres, w ktdrym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub

okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniacht

lub

data rozpoczgcia: lub zakoiczenia: 201 9 -07 -26

ll.9) Informacje dodatkowe:

A III: INFORMA CHARAKTE M EKO ZN
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile lrynika to z

odrgbnych przepisriw

Okreilenie warunk6w: Zaiwiadczenie o wpisie do Rejestru Organizator6w Turystyki i Poirednik6w Turystycarych

zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 199? r o uslugach turystycznych (tekstjednolity Dz.U

2016, poz. 187, l3-34)

Informacje dodatkowe

III.1.2) S).tuacja Iinansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Dokument potwierdzajqcy, ze wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalnodci zwiqzan ej z przedmiolem zam6wienia na sumE gwarancyjn4 min. 50 000,00 zl.

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okrellil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu imiort i nazwisk os6b tykonujqcych czynno6ci prq realizacji zam6wienia wraz z informacjq o

kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTA\trY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstswy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy pzp Nie

Zamawialqcy przewiduje nastQpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WSTEPNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W

POSTQPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTqPOWANTU NA WEZWANTE ZAMALAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA OKOLICZNOSCT, O

KToRYCH MOWA w ART. 25 UsT. I PKT 3 USTAWY PZP:

Zal4cmik nr 2

Itr.s) wyKAz oswrADczErir LUB DoKUMENT6W SXr-eOltVCH PRZEZ WYKONAWCI W

POSTIPOWANIU NA WEZWANIE ZAM.{WIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSC|, O

KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNTANIA WARUNKoW UDZIALU W POST{POWANIU:

Zal4cznik nr 2aWpis do wlaiciwego rejestru oryanizator6w turystyki i posrednik6w turystycznych zgodnie z

postanowieniami usta*y z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych (tekstjednolity Dz.U 2016 , poz. 187,

l3-34) ze wskazaniem zasiQgu terytorialnego rykonywania dzialalno6ci obejmujEcej miejsce wycieczki, tj. posiada

aktualne zaiwiadczenie o wpisie do Rejestru Organizator6w Turystyki i Podrednik6w Turystycaych zgodnie z

wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ustugach (tekstjednolity Dz.U 2016, poz. 187, l3-34) lub

dokument rownowazny. Oplacona polisa, a w przypadku jej braku innych dokument ( np. gwarancja ubezpieczeniowa)

potwierdzaj4cy, ze wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci

z'tti4anej z przsdmiotem zamowienia na sumg gwarancyjnq nie mniejszq ni2 50 000,00 zl wazny na okres trwania

umowy. W przypadku polisy zawartej na kr6tszy okres, zamawiajEcy wymaga dostarczenia nowej polisy do

zamawiajqcego na co najmniej 5 dni przed uplywem terminu obowiqzywania poprzedniej polisy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswrADczEN LUB DOKUMENToW SXt-,lOlXyCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POSTQPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA OKOLTCZNOSCI, O

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE wYMIENIoNE w pkt III.3) - III.6)

Do oferty nalezy dol4czyd nastepuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do

reprezentowania *ykonawcy formularz ofeny, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqczlik nr I do specyfikacji.

2. Wypelniony ipodpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony

wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr Ia do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany

wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5. I specyfikacj i ( zal4cznik nr 2

i 2a do SIWZ). 4. Petnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezeltujEca wykonawcQ w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia niejest wskazanajako upowa2niona dojego reprezentacji we wlaiciwym rejestrze lub ewidencji
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dzialalno3ci gospodarczei. 5, Spov4dzony na podstawie wymagai, szczeg6lowy planu oferowanej wycieczki. 6. wykaz

zrealizowanych wycieczek zawieraj4cy: miejsce realizacji, termin realizacji i kr6tk4 charakterystykQ wraz z

potwierdzeniem ich nalezytego wykonania. T. wykaz zaproponowanych atrakcji, z dokladnym opisem. 8. ojwiadczenie

RODO zalqcznik nr 4.

rv.r) oPIS

IV,l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieogmniczony

IV,l.2) Zamawiaj4cy 24da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

lV,l,3) Przewiduje siq udzielenie zaliczek na poczet wykolania zam6wienia:

Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zloienia ofert w postaci katalog6w clektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza siq zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe:

lV,l,5.) Wymaga siQ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidyrvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowadu

(przelarg oglaniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umolyy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawafia:
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Czy przewiduje siE ograniczenie Iiczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6wl

Adres strony intemetowej, na kt6rej bed4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu

zakup6w:

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie katalog6w

elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w

ramach umo*y ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetqrg nieograniczony, przet.tg ograniczony, hegocjacje :
ogloszeniem)Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartoici bedq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje siQ ograniczenia co do przedstswionych wsrtosci, wynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostppnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bgdzie termin

ich udostQpnienia:

Informacje dotycz.qce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich wykona\,/cy b9d4

mogli licytowad (minimalne wysokodci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektroniczn ego, rozwi}zah ispecyfikacji technicznych w zakresie

polEczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6zy fie zlolyli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego €tapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:
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IV,2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kr],teria oceny ofert:

1V.2.2) Krlteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doiwiadczenie 10,00

Dodatkowe atrakcje 20,00

Standard hotelu 10,00

IV,2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mows w art.24aa ust. I ustawy pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3,l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstlpnych bez przeprowadzenia

negocJacjl

Przewidziany j est podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofen

Nalery poda6 informacje na temal etap6w negocjacji (w lym liczbg elap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla uykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania

stanowi4ce podstawQ do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

WstQpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zzi

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) lnformacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres sfony intemetowej, na kt6rej bqdzie prowadzona lic)1acja elektonicaa:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostQpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji *ykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania technicane

urzqdzei informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku Iicytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokosci post4pieri:

Informacje o Iiczbie etap6w licytacji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nast9pnego etapu

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licltacji elektronicznej;

Data: godzina:

Termin otwarcia Iicytacji elekrronicznej:

Termin i warunki zamknigcia Iicytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tredci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje siQ istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskaza6 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.6.l) Sposrib udostQpniania informacji o charakterze pofirryn, Aezeli dotycz!)

Srodki slui4ce ochrorlie informacji o charakterze poufnym

IV.6,2) Termin skladania of€rt lub wniosk6w o dopuszcze[ie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-0,1- 10, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebq udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony,
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przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowarria o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania (rodk6w

pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na

sfinansowsnie calo5ci lub czg6ci zamriwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduie sig uniewainienie postQpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu24ce sfinansowaniu

zamriwieh na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zam ierzal przeznaczyt. na sfinansowanie

calo6ci lub czgsri zam6wienia, nie zostaly rnu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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