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Narodowy Fundusz Zdrowia,l^lqski Oddzial Wojewddzki: Dostawa kopertz logo NFZ oraz papieru iirmowego
OGLOSZENIE Q ZAM6WIENHJ - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdifinansowanego ze irodkdw Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie mogq ubiegad sif wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,ktdrych dziaialnoSd,iub dzialalno^d ich wyodrfbnionycb
organizacyjnie jednostek, ktdre bfdq reaiizowaly zamdwienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjf osdb bfdqcych czlonkami grup
spolecznie marginalizowanych
Nie

NaleZy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb naleZ^cych do jednej lub wiocej kategorii, o ktdtych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
nie mniejszy niz 30%,osdb zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki(w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postfpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postfpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powier^l/powierzyli prowadzenie postfpowania:
Postfpowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiaj^cycb
Nie

Jczcli tak, nalcZy wymicnid zamawiaj^cych, ktdrzy wspdlnie pizeprowadzaj^ postopowanie oraz podad adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z danymi do kontaktdw:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspdlnie zzamawiajqcymi z innycb padstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdlnie zzamawiajqcymi z innycb padstw czlonkowskich Unii Europejskiej- majqce
zastosowanie krajowe prawo zamdwied publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1)NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ki Oddzial Wojewddzki,krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha
13,40844 Katowice, woj. dlqskie, panstwo Polska, tel.(032)7351547,7351637,e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl,faks 327 351 636.
Adres strony intemetowej(URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdrym moZna uzyskad dostop do narz?dzi i urz^dzen lub formatdw plikdw, ktdre nie

ogdlnie dostopne

1.2)RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:Podmiot prawa publicznego

1.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowiqzkdw mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postopowania, w tym w przypadku wspdlnego

przeprowadzania postopowania z zamawiajqcymi z innycb panstw czlonkowskich Unii Europejskiej(ktdry z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postopowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajqcy,czy zamdwienie
bodzie udzielane przez kaZdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych
zamawiaj^cych):
1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoilredni dostfp do dokumentdw z postfpowania mozna uzyskad pod adresem(URL)
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Tak

www.nfe-katowice.pl

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia
Tak

http://www.nfe-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostfp do dokumentdw z postfpowania jest ograniczony - wifcej informacji mozna uzyskad pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu nalezy przesyiaf;
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone Jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposdb:
Nie

limy spos6b:

Wymagaue jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w iuny sposdb:
Tak

Inny sposob:
na pi^mie
Adres:

Slqski OW NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

Komuuikacja elektroniczna wymaga korzystania z uarzfdzi i urzqdzen lub formatdw piikdw, ktdre nie sq ogdinie dostfpne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz?dzi mozna uzyskad pod adresem:(URL)

SEKCJAII;PRZEDMTOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadaua zamdwieniu przez zamawiajqcego: Dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
Numer refereneyjny: ll/pn/2017

Przed wszczfciem postfpowauia o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog teehniczuy
Nie

n.2)Rodzaj zamdwienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiiiwo^ei skladania ofert czficiowych
Zamdwienie podzielone Jest na cz^ici:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu mof:na skladad w odniesieuiu do;

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzieieuia Iqcznie nast^pujqcych cz;$ci lub grup cz^ki:

Maksymalua iiczba ezq^ci zamdwienia, na ktdre moi:e zostad udzielbne zamdwienie jednemu wykonawey:
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n.4)Kr6tki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaji ilosc dostaw, using lub robot budowlanych tub okreslenie zapotrzebowania i

wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrejienie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, using;lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kopertz logo NFZ oraz papieru firmowego dla Slqskiego OW NFZ,zgodnie zzasadami okreslonymi w SFWZ,
w tym w fofmularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulaeja eenowa oraz we wzorze umowy. Kod Wspdlnego Siownika ZamdwieA(CPV):
30.19.76.30-1 papier do drukowania, 30.19.97.10-0 zadrukowane koperty, 30.19.97.11-7 zadrukowane koperty z okienkiem adresowym. Realizaeja

zamowienia b;dzie przebiegala na warunkach okre^lonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulaeja eenowa oraz we wzorze umowy,
ktdre stanowi;integraln; cz;sc niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla wanmki ewentualnej zmiany treiei umowy stosownie do art. 144

ust. 1 pkt 1 pzp. Formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulaeja eenowa okreSla standardy jakofciowe, o ktdrych mowa w art. 91 ust.2a pzp.

II.5) Gldwny kod CPV: 30197630-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30199710-0

30199711-7

II.6) Calkowita wartoSd zamdwienia (jezeli zamawiajqcypodqje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosd bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow -szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania
umowy ramowejlub dynamicznego systemu zakupow)

II.7) Czy przewiduje si; udzielenie zamdwied,o ktdrych mowa w art 67 ust. 1 pkt617 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko&i lub zakresu oraz warunkdw na jakieh zostanq udzielone zamdwienia, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

n.8)Okres, w ktdrym realizowane b;dzie zamdwieuie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostai
ustanowiony dyuamiczuy system zakupdw:
miesiqeaeh: lub dniach:
lub

data rozpocz;cia: lub zakodczenia:
Okres w miesi^each Okres w dniach Data rozpocz;cia Data zakodczenia
21

2018-01-31

2018-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamdwienia: zamdwienie zostanie zrealizdwane w dwdeh dostawaeh-- pierwsza dostawa w ei;gu
21 dni liezqe od dnia zawareia umowy,- druga dostawa zostanie zrealizowana w terminie od 31 styeznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. Boici
poszczegdlnych asortymentdw dostarczone zostanq w pierwszej oraz drugiej dostawie stosownie do ilo&i wskazanyeh w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia oraz kalkulaeja eenowa oraz w zal^ezniku nr 1 do umowy,
SEKCJA m:INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTl?POWANIU
m.l.l)Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreilouej dzialalnoSci zawodowej,o lie wynika to z odr;buych przepisdw
Okreslenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja fiuausowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
111.1.3)ZdoInoSd techniczna lub zawodowa
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Okreslenie warunkow:

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu imion i nazwisk os6b
wykonujqcych czynno&i przy realizacji zamowienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe:
III.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA
ni.2.1)Podstawy wykluczenla okreiSIone w art 24 ust 1 ustawy Pzp

III.2.2)Zamawiajqcy przewiduje wyklnczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 ustawy Pzp Zamawiaj^cy przewiduje nastqiuj^ce
fakultatywne podstawy wykluczenla;

111.3) WYKAZ OI^WIADCZEl^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA,ilE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIAEU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

OSwiadczenie o uiepodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunkdw udzialn w postfpowauiu
Tak

OSwiadczenie o speinianiu kryteridw selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ,SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

ra.5) WYKAZ OlSWIADCZEl^ LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWUJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOlSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZULU W POST^POWANIU:
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERlOw SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWUDCZEI^I LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
IH.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HL3)- III.6)

O^wiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleZnofci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajqcego(www.nfz -katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w

art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiajqcemu ww. oiwiadczenie. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mpze
zlozyd wraz z oSwiadczeniem dokumenty bgdz informacje potwierdzajqce,±e powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zam6wienia. For. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rpdzajdw dokumentow (...). Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
SEKCJAIV;PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1)Tryb udzieienia zamdwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2)Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium

rV.1.3) Przewiduje sip udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zam6wienia:
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Nie

Naleiy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

rv.1.4) Wymaga sif zlozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Dopuszcza si? zlo^enie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

rv.1.5.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zloienie oferty wariantowej
Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zloJ;eniera oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6)Przewidywana iiczba wykonawcdw, kfdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem, dialog konkurencyjny, partmrstwo imowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcdw:

IV.1.7)Informacje na temat umowy ramowej Inb dynamicznego systemn zakupdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikbw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zambwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
Nie

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce dynamicznego systemu zakupbw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zloionych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

rV.1.8) Aukcja elektroniezna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)
NaleZy podac adres strony intemetowej, na ktbrej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazab elementy, ktbrych warto^ci b?dq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto^ci, wynikajqce z opisu przedmiotu zambwienia:
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NaleJy poda6, kt6re informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej ijakie b?dq warunki, najakich wykonawcy bfdq mogli licytowad (minimalne
wysokosci post^pieh):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzftu elektronicznego, rozwi^an i specyfikaeji technicznych w zakresie pdqczen:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktdrzy nie zlozyli nowych post^pieh,zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRVTERIA OCENY OFERT
rV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

90

Wykonanie przedmiotu zamdwienia z uzyciem surowcdw wtdmych 10

IV.2.3)Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art 24aa ust 1 nstawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

rV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowaeyjne
rV.3.1)Informacje na temat negocjacjl z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktdre muszq spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeienie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wst?pnyeh bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleZy podad informaeje na temat etapdw negocjacji(w tym liczb? etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2)Informacje na temat dialogn konknreneyjnego

Opis potizeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykonawcdw,ktdrzy podczas dialogu konknreneyjnego przedstawili rozwi^ania stanowi^ce podstaw? do
skladania ofert,jeZeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^an:

NaleZy podad informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3)Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktdrym muszg odpowiadad wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negoqjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w
speoyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

rv.4) Licytacja elektroniczna

Adres strbny intemetowej, na ktdrej bfdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktOrej jest dostfpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej;

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcOw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzen informatycznych:
SposOb post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre^lenie minimalnych wysokoici postqpien:
Informacje o liczbie etapOw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, ktOrzy nie zloSyli nowych postqpien,zostanq zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin skladania wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktOre zostan^ wprowadzone do treici zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogOlne warunki
umowy,albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje sif istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treici oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

NaleZy wskazad zakres, charakter zmian oraz waranki wprowadzenia zmian:

W toku realizacji umowy Wykonawca moie dokonac zmiany podwykonawcy bsfdi zrezygnowad z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy
zioionej w zamOwieniu nr 1 l/pn/2017. Zmiana b^dz rezygnacja wirma nastqpid w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany
b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany-ze wskazaniem nowego podwykonawcy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie

realizacji niniejszej umowy,zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwifkszenia stawki podatku VAT,wynagrodzenie calkowite
netto umowy(§4 ust. I), w tym takZe wartoici netto podane w zal^czniku nr 1 do umowy,zostanie obnizone w taki sposOb, aby po doliczeniu aktualnie

obowiqzujqcej stawki podatku VAT,wynagrodzenie calkowite brutto umowy(§4 ust.1)nie przekroczylo ceny oferty ztoZonej przez Wykonawcy w
zamOwieniu nr 1 l/pn/2017. Wprzypadku zmniejszenia stawki podatku VAT,do wynagrodzenia calkowitego netto umowy(§4 ust.l), w tym takZe do
warto&i netto podanych w zal^ezniku nr 1 do umowy,zostanie doliczony podatek VAT w obowi^uj^cej(niZszej) wysokoSci. Zmiana stawki podatku

VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia trmowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy ze wskazaniem
daty, od ktOrej zmiana obowi^uje.
IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,6,1) SposOb udostfpniania informacji o charakterze ponfnym (jezeli dotyczy):

iSrodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2)Termin skladania ofert Inb wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu:
Data: 2017-06-06, godzina: 12:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskOw,ze wzgl?du na piln^ potrzebf udzielenia zamowienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):

ittps://bzp.uzp.gov.pl/IN/TPodgladZP400.aspx?id=17929287-42ed-405d-9d42-35f937... 29.05.2017
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Wskazad powody:

J^zyk lub j?zyki, w jakich mog^ by6 sporzgdzarie oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziabi w postfpowaniu
> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq; do: okres w dniach: 30(od ostateoznego terminu skiadania ofert)

IV.6.4)Przewiduje sif uniewainieiiie postfpowania o udzielenie zamdwienia,w przypadku nieprzyznania Srodkdw pochodzqcych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi irodkdw z pomocy udzielonej przez padstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu(EFTA),ktdre mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calojci lub czfjci zamdwienia: Nie
IV.6.S)Przewiduje sif uuiewazuienle postfpowauia o udzielenie zamdwienia,jezeli irodki siuiqce sfiuausowaniu zamdwien na badauia
uaukowe lub prace rozwojowe, ktdre zamawiajqcy zamierzal przezuaczyd na sfinausowauie calomel lub czfici zamdwienia, uie zostaly mu
przyznaue Nie
rv.6.6)Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE^CIOWYCH

Publikacja || Korekta |[ Przerwanie sesji
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