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Ogłoszenie nr 622018-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spólka Akcyjna: Dostawa bonów towarowych
przeznaczonych dla pracowników spólki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spólka

Akcyjna

OGLOSZENIE O ZAMÓ'!!VIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie moga ubiegac sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, które beda
realizowaly zamówienie, obejmuje spoleczna i zawodowa integracje osób bedacych czlonłcami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatmdnienia osó'b należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

1Zl5 2017-11-24 15:21



https : //bzp .uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego . aspx?id=5 a 1...

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajacych

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowsłcich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majace zastosowanie krajowe prawo zamówien

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I A?DRES: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, krajowy

numer identyfikacyjny 61791800000, ul. ul. Fabryczna l , 15-482 Białystok, woj. podlaskie,

państwo Polska, tel. 85 675 0218, , e-mail sekretariat@pksnova.pl, , faks -.
Adres strony internetowej ({JRL): http://www.pksnova.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

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

komunikacja publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIF,NIA (iezeli dotyczy):
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 zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakirn zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie %dzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu ina rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pelny i bezposredni dostep do dokumentów z postepowania mozna uzyskac
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pod adresem (URI?,)

Tak

http://www.pksnova.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak

http://www.pksnova.pl

Dostep do dokumentów z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskac
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova/Janusz Chrabol ul. Bohaterów Monte Cassino 14,
15-873 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzii urzadzen lub formatów plików,
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które nie sa ogólnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: ({?JRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ił.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dostawa bonów towarowych

przeznaczonych dla pracowników spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka

Akcyjna

Numer referencyjny: PKS NOVA - DZ/ l1/20l 7/3

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladac w

odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup

eZeSei:

Maksymalna liczba czesci zamówienia, na które moze zostac udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw uslug lub

robót budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
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budowlane: 1. Przedrniotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej
przeznaczonych dla pracowników Zamawiającego. 2. Przedrniot zamówienia obejmuje dostawę dla
Zamawiającego bonów towarowych w forrnie papierowej, w następującej ilości oraz o
następującej wartości nominałów: 14.900 sztuk - o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy.
ł4czna ilość zamawianych bonów to 14.900 sztuk (słownie: czternaście tysi«;cy dziewięćset) o
łącznej sumie nominałów wszystkich bonów brutto 745.000,00 złotych (słownie: siedemset
czterdzieści pięć tysięcy 00/ 100).

II.5) Glówny kod CPV: 30199750-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartosc zamówienia Oezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamÓwienia) :

Wartośc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiazywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i71ub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedrniotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane bedzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczecia: lub zakonczenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa bonów towarowych musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia zawarcia umowy Zamawiającego z Wykonawcą.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM ITECHNICZNYM

m}.l) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,

o ile wynika to z odrebnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich

dokurnentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, że posiada opłacone ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 złotych (słownie : pięćset tysięcy złotych

00/100)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu irnion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifmacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYI[G,UCZENIA

I}ł.2.l) Podstawy wykluczenia ołcreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Im.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU

WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1PKT 3
USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l p.z.p. 2. W
przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentu wymienionego w pkt 1. 3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zarnieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARtJNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Opłacona polisa lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych 00/ 100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

I. Do oferty oprócz formularza ofertowego oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu należy dołączyć : 1. aktualny

odpis z właściwego rejestm lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

RP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w forrnie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (Zamawiający dopuszcza również

w tym zakresie złożenie wydruku pobranej w tym terminie inforrnacji odpowiadającej odpisowi

aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie z art. 4 ust. 4aa ustawy z 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - strona internetowa: https://ems.ms.gov.pl, a

także wydruku pobranej w tym terminie informacji zgodnej z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., posiadającego moc zaświadczenia o wpisie w

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP - strona internetowa:

https://ceidg.gov.pl; wydmki pobrane w ten sposób nie wymagają poświadczenia m zgodność z

oryginałem), 2. dodatkowe dokumenty, które bę«% dowodzić uprawnienia do podpisywania

dokurnentów, w szczególności pełnomocnictwa, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z

dokumentów, o których mowa w pkt 1, 3. wykaz (opis) punktów handlowych, w których można

realizować zaoferowane bony towarowe w wo5ewódzlswźe podlaskirn (w oryginale),

zawierający: a) nazwę punktu handlowego, b) rnxe5scowosć i adres punktu handlowego, c)

zaznaczenie branż spośród branż określonych w pkt 4 ppkt 4.6 w rozdziale III SIWZ, w których

działa dany punkt handlowy, d) zaznaczenie, czy dany punkt handlowy stanowi sklep

wielkopowierzchniowy w rozumieniu pkt 4 ppkt 4.5. w rozdziale III SIWZ, II. . Wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu sporządzone oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 161utego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.20 17.229 t.j., ze zm.) oraz, w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w

postępowaniu, oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. III. Po wstępnym zbadaniu ofert, zgodnie z pkt. 6 Rozdziału V, SIWZ
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Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na
dzień złożenia wzoru oferowanych bonów towarowych według przedmiotu zamówienia-l
sztuka dla nominału 50 zł, potwierdzającego spełnienie wymagań o których mowa w rozdziale
III pkt 4 ppkt 4. 1., 4.2., 4.4 SIWZ (oprócz oświadczeń lub dokumentów o, których mowa w pkt
III.4) oraz w pkt III.5 ppkt III.5.1 w Sekcji III Ogłoszenia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.l.l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Nie

Infortnacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogów elektronicznych:

Nie

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

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udzialu w

postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

irxnowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony i?nternetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe i?nformacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nźeograniczony, przetarg

ograniczony, rxegocjacje z ogloszeniem)

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

Nalezy wskazac elementy, których wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej :

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie terrnin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób pos%powania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zarnknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

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

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, które musz4 spełniać wszystkie oferty:

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

Inforrnacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Inforrnacja 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 rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia defi?niujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji 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 elektroniczna:

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

elektronicznej :

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

wymagania techniczne ur,ądzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minirnalnych wysokości

postąpień:

Inforrnacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Inforrnacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Należy wskazać zakres, charakter zrnian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Za%cznik nr 5 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostepniania informacji o charakterze poufnym Qezeli dotyczy):

Srodki sluzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2017-12-05, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

.%zyk lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania

ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych

zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy byc przeznaczone na sfinansowanie

calosci lub czesci zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli srodki

sluzace sfinansowaniu zamówien na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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