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ogłoszenie ffi 596823-N-2017 z dnia2017.I0-II r.

Magurski Park Narodorvy: Wykonanie grafiki do plakatu ,,Łąka,, w ramach realizacji

projektu POIS.02.04.00.00.0168116,,ochrona zasobów prryrodniczych Magurskiego Parku

Narodowego"

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie o głosz enia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wykonanie grafiki do plakatu ,,Łąka,, Zamówienie współfinansowane jest ze Środków Unii

Europejskiej w ramach działaria2.4 priorytetu II Programu operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko 2014 -2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 ,,ochrona

zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego''

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą

realizowaĘ zamówienieo obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społe cznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podać minimalny procerltowy wskaŹnik zatrudnienia osób naleŻących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy nii 30oń, osób zatrudnionych

pruez zaŁJady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P ostępowanie przep r ow adza centralny zam awiaj ący

Nie
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Postępowanie przepro wadzapodmiot, któremu zamawiający powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierrył/powierryli prowadzenie

postępowania:

P ostępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zam awiaj ących

Nię

JeŻe|itak, na|eŻy wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podaó adresy ich siedzib, krajowe numery idenĘfikacyjne oruz osoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi 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 ,38-232 Krempna, woj. podkarpackie, pństwo Polska, tel.

I34 414 099, e-mail aburszczan@magurskipn.pl, pangryk@magurskipn.pl, faks I34 4I4 440.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moznauzyskać dostęp do narzędziiurządzenhlb

formatów plikóq które nie !Q osólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę okreŚlić):

Państwowa osoba prawna

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

Podział obowi7ków między zanawiającymi w przypadkuwspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowatia z

zamawiającymiz innych pństw członkowskich Unii Europejskiej (który zzanawiĄących jest

odpowiedziaLny zaprzeprowadzęrne postępowania, czy i w jakim zakresie zaptzeprowadzenie
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postępowania odpowiadają pozostal'i zamauliaj4cy, czy zamówienie będzie udzielane przez

kazdego zzamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze cz p o zo staĘ ch zarnaw tających) :

I.4) KOMUI\TKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

http ://www.magurskipn.pllindex.php ? d:przetargi&sk: 1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http ://www. magurskipn.pl

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

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny.sposób:

Nie

Inny sposób:

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

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zapośrednictwem operatora pocztowego, osobiŚcie lub zapośrednictwem posłańca.
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Adres:

Magurski Park Narodory z siedzibą w Krempnej,38-232 Krempna 59.

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do Ęch narzędzimoŻna uzyskaó pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Wykonanie grafiki do plakatu ,,Łąkt,

w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 ,'ochrona zasobów przyrodnicrych

Magurskiego Parku Narodowego"

Numer referenryj ny z ZF -37 0 -28 I I7

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zanóvmenie podzielone jest na części:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostaó udzielone zamówienie jednemu

wvkonawcv:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowaryjnego . określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie grafiki do plakatu pt. ,,Łąkd, w formacie

A3, w tym: - Grafika powinna przedstawiaó spójną kompozycję złoŻoną z około 15 różnych

gatunków roślin irwierząt, charakterysĘcznych dla magurskiej łąki (lista gatunków zostanie

ustalona zZamawiającym). . Grafika powinna byó wykonana w sposób poprawny merytorycznie

i estetyczny. - Grafika powinna wiemie oddawać wygląd poszczego|nych gatunków, w taki

sposób, aby na jej podstawie było możliwie rozpoznanie charakterystycznych cech

poszczegóInych gatunków. - Rysunki powinny byó wykonane technikami manualnymi -

akwarela, kredka akwarelową. Wyklucza się tworzenie ilustracji w komputetze zapomocą

narzędzi odpowiadaj4cych za powstanie efektu pędzla, ołówka, kredki, itp. orazprzetwarzania

zdjęc za pomoc4 filtrów w odpowiednich programach graftcznych. Wykluczone jest stosowanie

sĘIizacjiiwizji artysqc7nych w przedstawianiu gatuŃów. - Grafika powinna byó czytelna po

wydrukowaniu na arkuszu w formacie .Ą3, dostarczona do Zamawiającego w wersji kolorowej' w

rozdzielczoŚci min. 300 dpi orazw formatach CDR lub AI lub EPS. - Autor przekaze majątkowe

prawa autorskie Zamawiaj ącemu.

II.5) Główny kod CPv: 79822500-7

Dodatkowe kody CPV:

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

zamówienia): }

Wartość bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa catkowita

malrsymalna wąrtość w catym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamiczne4o

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

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkoŚci lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart .67ust .  1pkt6 lubwart . I3{ust .6pkt3ustawyPzp:

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 lubdniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakortrczeniaz 20I] -12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INF.ORMACJE O CHARAKTBRZE PRAWNYM"

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie Wznacza szczegół'owego waruŃu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: ZamawiĄący nie Wznaczaszczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do

reaIizacji zamówienia publicznego, zostanię lznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaŻe' ie

dysponuje co najmniej jedną osobą zdo|ną do wykonania zarnówienia, która posiada

odpowiednią wiedzę.i umiejętności do wykonania rysunków orazich graftcznego

opracowania.

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

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czyrrności przy realizacji

zamówieniawrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie
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Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoD sTAwY WYKLUC ZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamavńający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ w CELU

wsTĘPNEGo PoTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwl.uczEŃ LUB DoKUMENTow, SKŁADANYCH PRJ.EZ

wYKoNAwCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI. o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

m.o WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PP(ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

POTWIERDZENIA OKOLTCZNOSCI" O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw uuzrAŁU w POSTĘPOWANIU:

rII.5.2) W ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwra.oczBŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZ
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wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU

POTWIERDZENIA DK0LICZNOŚCI. o KTORYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

Wykonawcawraz z ofertą składa: 1) Jedną samodzielnie wykonanąpracę rysunkową

przedstawiającą następujące gatunki: - chaber miękkowłosy, - storczyk męski, - puź zeglarz.2)

Jedną samodzielnie wykonaną pracę rysunkową przedstawiająca spójną kompozycję, na której

zna1dują się co najmniej trzy osobniki dowolnego gatunku roślin i zvńerząt występujących na

magurskiej łące. Grafiki powinny byó wykonane w sposób poprawny merytorycznie i

estetyczny. Grafiki powinny wiernie oddawać łvygląd poszczegó|nych gatunków tak, aby na

ich podstawie mozliwie było rozpoznanie ich charakterystycznych cech. Grafiki powinny byó

kompletną i spójną kompozycj ąplastyczną. Grafiki powinny byc czyte|ne po wydrukowaniu

dostarczone w formie wydruku na arkuszu A4 oruz w formie ęlektronicznej w wersji

kolorowej' w rozdzię\czości min. 300 dpi otazw formatach CDR lub AI lub EPS. Wymienione

wyżrcj elementy wskazane w ppkt 5.l.2 SIWZ' które stanowią integralną częśó oferty, oceniane

w ramach kryterium oceny ofert, w przypadku kiedy nie zostaną załączone do ofeĘ (nie będą

podlegĄ uzupełnieni.') - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. I p|d2 ustawy

p.Z.p. treśó oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zanówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) OPIS

IV. 1. 1 ) Tryb udzielenia zam ówienia : P rzetar g nieo graniczony

Iv.1.2) Zamawiający ż,ąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduj. ,ię oo"i.lenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzięIania zaliczek:

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

ofeń katalo gów elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza się złoizente ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doŁączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się zł'oŻerue oferty wariantowej

Nie

ZŁoŻenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzhoieniem oferty

zasadniczĄ:

Iv.1.6) Przewidywana|iczba rvykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem' dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawc ów

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta;

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziartamaksymalnaliczbauczestnikówumowyramowej:

Informacje dodatkowe:

Zanówienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje doĘczące

dy nanicznego systemu zakupów :

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się z)oŻenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

spotządzenia ofert w ramach rrmowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem)

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

NaleĘ wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartościo rrynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oruz jakibędzie termin ich udostępnienia:

Informacje doĘ czące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziarty sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytowaÓ (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,rozwiązń i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a dotycząceĘestracji i idenĘfikacji wykonawców w aukcji eleklronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czastrwania;

Czy wykonawcy' którzy nie złoĘIi nowych postąpień' zostanązakwalifikowani do następnego
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etapu:

Warunki zanknięcia aukcj i elektronicznej :

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczęnie

ena 50,00

Iakośó przedstawionych do oceny grafik 50,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedurT, o której mowa w ań. 24aaust,1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny' partnerstwo innowaryjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muSZą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziarte jest zastrzęŻenie prawa do udzielęnia zanówienia na podstawie ofert wstępnych

bez pr zepr ow adzenia ne g o cj acj i

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

Nalezy podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym Itczbę etapów):

Informacie dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań ąamawia1ącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoŚci nagród dla wykonawców,którz1ł podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi|irozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻelt zamawnjący przewiduje

nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

PodziaŁ dialogu na etapy w celu ograniczenia|iczby rozwięań..

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muSZą

odpowiadaó wszystkie oferty:

Podział' negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internetowej, na któręj będzie prowadzona licytacja eleklroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagani a doĘczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej' w Ęm

wymag ania te chni c zne ur ządzefi informaty c zny ch:

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

postąpień:

Informacje o liczbię etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zŁoĘ|i nowych postąpień' zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina'.

Termin otwarcia licytacji elektronicmej :
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzor umowy:

Wymagani a doĘ czące zabezpieczenia na|eŻytego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treŚci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ wskazaÓ zal<res, charakter zmian oraz warunki wprowadzęniazmtan..

1. Wszelkie zmiarly Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeŻeniem

zekazda ze Stron może jednostronnie dokonaó zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków

bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawtadalntĄąc niezwłocznie o tym pisemnie

drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zavtiadomtenuaptzez drugą Stronę

Umowy. 2. Na podstawie art. I44 ust. 1 ustawy - Prawo zamowienpublicznych - Zamav,liający

przewiduje możliwośó dokonania zmiarly niniejszej Umowy w stosunku do treści ofeĘ

Wykonawc y w prz! padku wy stąp ienia zmiany przepi sów prawa doty czący ch zmtarry po datku

VAT. 3. Zmiany określone w ust. 2 zostanąwprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy

w drodze aneksu do Umowy. Umotywowany wniosek musi zawieraó kalkulację udowadnia1ącą,

ie zmiana stawki podatku VAT ma wpływ na cenę lub koszt wykonania zamówieniaprzez

Wykonawcę. 4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmtaną nie wymagającą

zmiany do umowy jest, w szczegó|ności: a) Zmtana siedziby którejkolwiekze Stron, b) zmiana

personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmtana osób upoważnionych

do czynnoś ci rwiqzartych z ręa|izacją przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

|v.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2017 -I0 -20, godzina: 09 :3 0,

Skrócenie terminu składania wniosków, zewzględuna pilną potrzebę udzielenia zanówienia

(przetargnieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogŁoszeniem):

Wskazaó powody:

Jęzryklub języki, w jakich mogą być sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> je,łkpolski

Iv.6.3) Termin rwiązania ofertą: 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

zrvrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:

Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozrvojowe, które

zamawiający zamierzał'przeznaczyóya sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

ZA CZNIK I. E OFERT
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