
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury teleinformatycznej,
utrzymaniem i transmisją danych mobilnychLTE jakoBACKAP, dzierżawa linii teletechnicznej w

tech.światło...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 48 362 48 47

1.5.8.) Numer faksu: +48 48 362 48 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury teleinformatycznej,
utrzymaniem i transmisją danych mobilnychLTE jakoBACKAP, dzierżawa linii teletechnicznej w
tech.światło...
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23397923-63f1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330180/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23 15:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037899/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury
teleinformatycznej, utrzymaniem i transmisją danych mobilnych LTE jako BACKAP, dzierżawa
linii teletech. w tech.światło...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
1) http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2) www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 
lub pogotowie@pogotowie.radom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w:
a) regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
b) warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania jako załącznik
nr 4 do niniejszej SWZ 
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6) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3. Szczegółowe wymagania w zakresie składania i wycofania oferty określone zostały w Rozdziale XIII
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-5/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pn. świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją infrastruktury
teleinformatycznej, utrzymaniem i transmisją danych mobilnych LTE jako BACKAP, dzierżawa
linii teletechnicznej w technologii światłowodowej wraz z abonamentem, utrzymaniem ciągłości
systemu łączności radiowej, usług eksploatacyjno-konserwacyjnych dla sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach użytkowanych przez
Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu oraz instalacji i urządzeń w serwerowni
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w okresie 24 miesięcy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Nr referencyjny: RSPR/TP/U- 5/2021
1) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule nazwę
postępowania wskazana w ust. 1
2) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym
nr referencyjnym sprawy.
4. Kod CPV:
50333000-8 usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu
komunikacyjnego
50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji
budynkowych
72315100-7 usługi w zakresie sieci danych
5. Zamawiający wymaga, by w ramach realizowanego zamówienia, wykonawca miał podpisaną
umowę umożliwiającą dostęp do kanalizacji teletechnicznej operatorów sieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50333000-8 - Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu
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komunikacyjnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

72315100-7 - Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocena końcowa oferty Cof – to najwyższa liczba punktów uzyskanych
przez daną ofertę w danym zadaniu wg kryterium ceny . 
2) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia
wagi kryterium, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie
przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia określono w Dziale A, Rozdziale XV SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.
2. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności
technicznej i zawodowej:
2.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 (dwiema) osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi następujące kwalifikacje:
- uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru wg punktów Załącznika nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 (Dz.U. 89 poz.
828 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1 pkt-y 2,10 (obsługa,
konserwacja, remonty, montaż, pomiary) 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach z
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uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z
2016r.,poz.65).
2.2 Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
2.2.1 sprzętem i oprogramowaniem wymaganym do konfigurowania urządzeń
radiokomunikacyjnych będących w posiadaniu RSPR (radiotelefony Motorola DM3600, DM3601,
DM4600, DM4601, DM4600e, DM4601e, DM1400, DM3400, DP3400, DP4600, DP4601,
DP4600e, DP4601e, SLR5500, Koncentrator 10X);
2.2.2 spawarką światłowodową wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz osobą posiadającą
umiejętności napraw linii światłowodowych, 
2.3 reflektometrem do pomiaru linii światłowodowych oraz osobę posiadającą umiejętność
wykonywania pomiarów i interpretacji ich wyników;
2.4 analizatorem do pomiaru instalacji antenowych w paśmie VHF (136-174 MHz) oraz osobę
posiadającą umiejętność wykonywania pomiarów i interpretacji ich wyników;
2.5 miernikiem mocy w.cz. w zakresie VHF (136-174 MHz) do pomiarów mocy radiotelefonów i
przemienników radiowych;
2.6 sprzętem pomiarowym do pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji pętli zwarcia, rezystancji
uziemienia oraz skuteczności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych w sieciach NN oraz
osobą uprawnioną do wykonywania pomiarów;
2.7 zestawem narzędzi elektroinstalacyjnych do prac w:
- instalacjach elektrycznych NN; 
- instalacjach radiokomunikacyjnych;
- sieciach przewodowych LAN;
- instalacjach światłowodowych;
2.8 urządzeniami zastępczymi w postaci:
- radiotelefonu samochodowego typu Motorola DM4601e
- radiotelefonu stacjonarnego typu Motorola DM4601e lub DM4600e
- anteny samochodowej VHF
- routera MIKROTIK
3. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie w części IV
zawiera niezbędne wykazy, potwierdzające spełnienie warunku udziału, które wykonawca jest
zobowiązany wypełnić, podpisać i złożyć wraz z ofertą, jako dane wymagane w tym
oświadczeniu wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
6. Oceniając zdolność zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 
7. W przypadku wykazania przez wykonawcę, wartości niezbędnych do oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ 
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
10.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
10.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
10.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, oraz, a
także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu
13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
21. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 w
postaci elektronicznej w formacie word lub pdf, opatrzony podpisem wskazanym w ust. 1
niniejszego rozdziału. 
22. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 stanowi Załącznik 3 do SWZ.
23. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 
24. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski. 
25. Zawartość oferty:
1) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (JOW) stanowi Załącznik 3 do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z:
a) Krajowego Rejestru Sądowego lub 
b) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
c) Innego właściwego rejestru.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca polega na podmiocie –
załącznik nr 6 do SWZ
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5) Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), jeżeli ofertę składają tacy
wykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ
6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
7) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający żąda od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
8) Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art.
455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
i mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
3. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
4. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może 
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nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 
ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki do złożenia wraz z
ofertą, pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-29
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