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Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa: Dostawa doposażenia 2 Szkół

Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu

„Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w

Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 

„Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1

Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób 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: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 537005-N-2019 z dnia 2019-04-12 r. 
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

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: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, krajowy

numer identyfikacyjny 52451300000000, ul. ul. Stanisława Dubois  3 , 46-100  Namysłów, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 774 190 359, e-mail zamowienia@namyslow.eu, faks 774 104 841. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.namyslow.eu 

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli 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 jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.bip.namyslow.eu

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.namyslow.eu

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 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: 

pisemnie 

Adres: 

Urząd Miejski w Namysłowie, skretariat, budynk A, pokój Nr 12

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne

Nie 

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

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych

oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość

edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie

kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy

dydaktycznych 

Numer referencyjny: ZP.271.40.2019.KK 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie 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 zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Nazwa i

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 48000000-8 Pakiety
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oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 2 Szkół

Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu

„Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy

dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 3.2 Dostawa

będzie realizowana do poniższych placówek szkolnych: a) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 21, 46-

100 Namysłów, b) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Reymonta 5, 46-100 Namysłów, c) Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87 B, 46-100 Namysłów, d) Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Głuszynie, ul. Główna 115, 46-100 Namysłów. Wykaz asortymentu znajduje się w

załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.3 Do obowiązków Wykonawcy

należy w szczególności: a) dostarczenie produktów spełniających minimalne wymagania określone w

opisie przedmiotu zamówieniu, b) dostarczenie produktów fabrycznie nowych, nieużywanych, w pełni

sprawnych, c) dostarczenia produktów na koszt własny bezpośrednio do placówek oświatowych

wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w

godzinach od 8.00 do 15.00, d) informowanie Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej na 1 dzień

roboczy przed planowanym terminem dostawy, e) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku

do wskazanych artykułów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów stwierdzający zgodność z

obowiązującymi normami, f) oznaczenia w formie naklejki znakiem Unii Europejskiej, znakiem

Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego dostarczonych

produktów. 3.4 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu. Protokół z czynności odbioru

dostawy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane podczas czynności odbioru. Zbiorczy protokół

odbioru podpisany "bez zastrzeżeń" przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie podstawą wystawienia

faktury. 3.5 Wykonawca wraz z każdym urządzeniem dostarczy opis techniczny urządzenia, warunki

eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa itp. - o

ile są wymagane odrębnymi przepisami. 3.6 Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot

niniejszego postępowania musi wynosić minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 3.7

Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.8

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i

ofercie. POMOCE DYDAKTYCZNE Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3-go Maja 21 46-100 Namysłów

Ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm + 20 zestawów uczniowskich: minimalne wymiary ułamków

magnetycznych długość 100cm szerokość 10 cm, minimalne wymiary ułamków uczniowskich długość

29cm szerokość 3 cm Gra planszowa - gra polegająca na wykonywaniu działań matematycznych za
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pomocą kamieni, na których nadrukowane są liczby. Celem gry jest zdobywanie jak największej ilości

punktów. Punkty zdobywamy za ułożone działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie,

dzielenie. Liczba umieszczona na kamieniu jest wartością zdobytych punktów. Gra planszowa – gra

polega na czasie układaniu tetrisa. Każdy z graczy na początku rundy otrzymuje planszetkę (wcześniej

umawiamy się tylko która strona jest obowiązująca: ta łatwiejsza z trzema, czy trudniejsza z czterema

elementami). Ktoś rzuca kostką a wynik wskazuje jakie elementy układanki należy pobrać z puli (każdy

ma swój własny zestaw), przekręcamy klepsydrę i zaczynamy układać klocki na planszy tak, by przykryć

wszystkie pola Gra planszowa - gra logiczna która w pudełku posiada: 5 drewnianych patyczków, 55 kart

z zadaniami i instrukcja. Na kartach przedstawiono układy figur płaskich powstałych w wyniku

połączenia ze sobą pięciu równych odcinków. Gra planszowa - gra pomagająca dziecku rozwiązać

pierwsze matematyczne problemy. Zestaw składający się między innymi z kolorowej planszy, 50-u kart z

pytaniami i zadaniami, zestaw gry zawierający minimum: 50 kolorowych kart z zagadkami

matematycznymi, planszę, 4 obrazki słonecznika podzielone na 7 części, kostkę do gry, 4 pionki, 4

notesiki, oraz instrukcję do gry. Uczniowska tarcza zegarowa 24-godzinna : minimalna średnica tarczy 13

cm - 10 sztuk Program multimedialny - zestaw atrakcyjnych gier logicznych dla każdego, ciekawie

przedstawione metody rozwiązywania zadań, przejście od teorii do praktyki, sprawdzian zdobytych

umiejętności w formie testu. Program uczący myśleć i rozwiązywać zadania. Wahadło Newtona:

minimum 5 stalowych kulek o śred. ok. 18 mm zawieszonych na podwójnych linkach Elektromagnes:

przyrząd składający się z dwóch cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z

haczykiem, minimalne wymiary gabarytowe: 135mm x 140mm x 40mm Zestaw 10 kolorowych

przewodów ze złączami krokodylkowymi o długości 50cm Przewody połączeniowe bananowe 30cm 3

czerwone 3 czarne Przewody połączeniowe bananowe 30cm 3 czerwone 3 czarne Zestaw 10 kolorowych

przewodów ze złączami krokodylkowymi o długości 360mm Zestaw 10 sztuk oprawek na żarówki

Maszyna elektrostatyczna: minimalne wymiary - 345 x 345 x 395 mm, ciężar - 2,5 kg Ława optyczna 1m

z wyposażeniem Dysk Newtona z napędem ręcznym - Krążek: mimimalne wymiary podstawy 24cm x

20cm, minimalna wysokość całości 31cm Spektroskop pryzmatyczny Przyrząd do obserwacji obrazu

rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym: minimalna średnica zwierciadeł 22cm Statyw demonstracyjny

Kwasomierz glebowy - 4 sztuki Zestaw odczynników dla gimnazjum: minimum 84 odczynniki wraz z

kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14: minimum

zestaw zawierający 23 pozycje Zestaw do chromatografii bibułowej Szkoła Podstawowa nr 2, ul.

Reymonta 5 46-100 Namysłów Gra planszowa – gra polega na czasie układaniu tetrisa. Każdy z graczy

na początku rundy otrzymuje planszetkę (wcześniej umawiamy się tylko która strona jest obowiązująca:

ta łatwiejsza z trzema, czy trudniejsza z czterema elementami). Ktoś rzuca kostką a wynik wskazuje jakie

elementy układanki należy pobrać z puli (każdy ma swój własny zestaw), przekręcamy klepsydrę i
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zaczynamy układać klocki na planszy tak, by przykryć wszystkie pola Gra planszowa - gra logiczna która

w pudełku posiada: 5 drewnianych patyczków, 55 kart z zadaniami i instrukcja. Na kartach przedstawiono

układy figur płaskich powstałych w wyniku połączenia ze sobą pięciu równych odcinków. Uczniowska

tarcza zegarowa 24-godzinna : minimalna średnica tarczy 13 cm - 10 sztuk Program multimedialny -

zestaw atrakcyjnych gier logicznych dla każdego, ciekawie przedstawione metody rozwiązywania zadań,

przejście od teorii do praktyki, sprawdzian zdobytych umiejętności w formie testu. Program uczący

myśleć i rozwiązywać zadania. Paski wskaźnikowe pH : paski dają odczyt poziomu pH w zakresie 1-14 o

dokładności wystarczającej dla celów badań edukacyjnych, minimum opakowanie 100 sztuk (minimalne

wymiary. 12 x 3 mm) w zestawie karta kontrolna wyników. Kwasomierz glebowy - 4 sztuki Zestaw

odczynników dla gimnazjum: minimum 84 odczynniki wraz z kartami charakterystyk substancji

niebezpiecznych Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14: minimum zestaw zawierający 23 pozycje

Zestaw do chromatografii bibułowej Zestaw do budowy modeli cząsteczek i wiązań chemicznych:

minimum ok. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i

wiązań chemicznych Mobilna stacja pogodowa: zestaw trzech pogodowych urzadzeń pomiarowych w

poręcznej walizce z rączką: Barometr, higrometr, termometr. Barometr Zestaw podstawowych obwodów

elektrycznych: minimum 6 płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z

włącznikiem przyciskowym, 1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami

magnetycznymi • 2 przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii Magnesy sztabkowe 2 zestawy: minimum

2 magnesy w plastiku Stacja meteorologiczna: minimum 5 parametrów klimatycznych, długość minimum

116 cm Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, PLANSZA ŚCIENNA:

SKALA POROSTOWA: duża, czytelna plansza edukacyjna przedstawiająca budowę porostów (grzybów

porostowych) oraz skalę porostową. Na planszy przedstawionych jest 7 stref zanieczyszczenia powietrza

określanych za pomocą bytujących w tych strefach gatunków porostów - ich ryciny przedstawiono w

każdej ze stref na planszy. Porosty (grzyby porostowe) są dobrymi biowskaźnikami zanieczyszczenia

powietrza (gatunki wskaźnikowe), stąd dzięki znajomości stref porostowych można wstępnie określić

stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Plansza laminowana, oprawiona w drążki z

zawieszką. Minimalne wymiary: 130 x 91 cm. Mikroskop optyczny - parametry minimalnye: podwójny

system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe

LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od

40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w

płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną

podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany

moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci

elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Zespół Szkolno-



12.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17 8/19

Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87B 46-100 Namysłów Komplet 5 szkieletów (ryba,

płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych: minimum 6

płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z włącznikiem przyciskowym,

1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi • 2

przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii PLANSZA ŚCIENNA: SKALA POROSTOWA: duża,

czytelna plansza edukacyjna przedstawiająca budowę porostów (grzybów porostowych) oraz skalę

porostową. Na planszy przedstawionych jest 7 stref zanieczyszczenia powietrza określanych za pomocą

bytujących w tych strefach gatunków porostów - ich ryciny przedstawiono w każdej ze stref na planszy.

Porosty (grzyby porostowe) są dobrymi biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza (gatunki

wskaźnikowe), stąd dzięki znajomości stref porostowych można wstępnie określić stan zanieczyszczenia

powietrza na danym obszarze. Plansza laminowana, oprawiona w drążki z zawieszką. Minimalne

wymiary: 130 x 91 cm. Zestaw różnych soczewek + stojak: minimum zestaw 6 różnych soczewek

szklanych o średnicy minimum 50 mm w kompleci stojak służy do stabilnego umieszczania w nim

soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Magnesy sztabkowe 2

zestawy: minimum 2 magnesy w plastiku Zespół Szkolno- Przedszkolny w Głuszynie, Głuszyna ul.

Główna 115 46-100 Namysłów Magnetyczne przybory tablicowe - zestaw : minimum linijka dł 1 m, 2

ekierki różnokątne, kątomierz + cyrkiel magnetyczny Zestaw do budowy brył szkieletowych - zestaw:

minimum 180 kolorowych kulek, 180 patyczków Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła - minimum

zestaw z 1 kołem i 50 ułamkami Ułamki, odcinki tablicowe magnetyczne wraz z wskaźnikiem - minimum

zestaw 14 odcinków Program interaktywny Narządy zmysłów - minimum 53 stron dotyczących budowy i

funkcji narządów zmysłów, 3 rodzaje ćwiczeń Multimedialny Geograficzny Atlas Świata: minimum 23

interaktywne mapy ogólnogeograficzne i tematyczne Encyklopedyczny przewodnik multimedialny

Odpady i recykling Program interaktywny Szkielet człowieka Układ trawienny i zdrowe odżywianie

program interaktywny Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, Globus

konturowy podświetlany minimum średnica 25 cm - 6 sztuk Mapa ścienna Polski: minimum mapa

dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów

hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą

mapę bez nazewnictwa, format: minimum. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. Zestaw preparatów

mikroskopowych - preparaty zoologiczne Gra Ekspresje Zdjęcia dydaktyczne: emocje i uczucia 

 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 

Dodatkowe kody CPV: 
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

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, 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 będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 21 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016

r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina

Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. +48 77 41 90 300, e-mail:

urząd.miejski@namyslow.eu inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Jan

Hołowacz, tel. +48 77 41 90 351, e-mail: jan.holowacz@namyslow.eu Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie: dostawa doposażenia 2 Szkół

Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu

„Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.40.2019.KK; odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania



12.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17 10/19

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.); Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.

97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje

Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo

do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 
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Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

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

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający 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) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

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 do

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt
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6.7.2a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej).W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym

mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz stosuje

się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 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 się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

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: 

Nie 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
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Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 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:
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Czas trwania: 

 

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

Nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 40,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

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

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
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Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Nie 

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 urządzeń informatycznych: 

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

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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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: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o

zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu, o którym mowa w §

1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2 oraz w sytuacjach: 1) zmiany w przepisach prawa lub

wykładni jego przepisów; 2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały

wpływu, a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania: a) osób trzecich, b) organów,

w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie,

bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie

świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie; 3) zmiany przedmiotu umowy – w

przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego

produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i

funkcjonalność: a) niż produkt będący przedmiotem umowy oraz b) niż określone dla zmienianego

produktu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 4) istnieje możliwość zastosowania nowszych

i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w

chwili podpisania umowy 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i

zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z

powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
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pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma

zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku

przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany,

niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w

przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1)

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym

brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by

oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób

nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza

zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu

Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2

pkt 3. 4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-04-23, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 



12.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74258862-c362-4d6d-a788-7ad2ff52ad17 19/19

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


