
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Otwocki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-
otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7af8c090-a347-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045234/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04 08:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001754/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

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
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

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:
http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218 https://www.bip.powiat-
otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji
elektronicznej EPZ pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/Ofertę składa się tylko za
pośrednictwem platformy EPZ.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@powiat-otwocki.pl 2. Wejście na platformę poprzez
link:https://www.bip.powiat-otwocki.pl/886,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl3. Wykonawca
zamierzający korzystać z platformy EPZ zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi instrukcjami
użytkowników platformy EPZ dostępnym pod adresem;
https://www.soldea.pl/epz/epz/regulamin/phpSposób korzystania z platformy EPZ został przedstawiony
w zakładce „FAQ” oraz zamieszczonych na platformie filmikach instruktażowych dostępny po
zalogowaniu się do platformy.4. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez
system EPZ.5. Za pomocą tego kanału komunikacji elektronicznej wykonawca składa ofertę,
oświadczenie/a o niewykluczeniu wraz ew. pełnomocnictwem.6. Powiadomienia oraz wezwania od
zamawiającego będą przekazywane drogą mailową. Zamawiający może przekazywać powiadomienia
oraz wezwania także przez platformę EPZ w zakładce” Do Wykonawcy”. Korzystanie z Systemu EPZ
możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:a) stały
dostęp do sieci Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/sb) komputer klasy
PC lub MAC , pamięć Ram min. 3.GB, jeden z systemów operacyjnych, Linux, Windows , MacOSw w
wersjach aktualnych wspieranych przez producentówc) zainstalowana aktualna przeglądarkę
internetowa: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, Safaridd) Zainstalowany program
Acrobat Reader DC (bezpłatny) umożliwiający obsługę formatów pdf. e) włączona obsługa
JavaScriptDopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20MB w formatach w
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U z 2020 r
poz.346,568,695 i 1517i 2320 ) z zastrzeżeniem formatów , o których mowa w art. 66 ust 1 ustawy Pzp,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045234/01 z dnia 2021-05-04

2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Maksymalny rozmiar pojedynczego plik, który
można załączyć na Platformie EZP to 20 MB.Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w
jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2247), szczególności: pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx, jpg, tiff, xades, xml, zip Za
pośrednictwem Systemu EPZ można przesyłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub
plików archiwum ZIP zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym formacie.Za
pomocą tego kanału konumnikacji Wykonawca składa ofertę, z formularzem cenowym i
poświadczonymi parametrami technicznymi oświadczenie o nie wykluczeniu wraz z pełnomocnictwem.
Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania za pomocą maila przetargi@powiat-otwocki.pl .
Szczegółowe informacje dotyczące Informacji ośrodkach komunikacji elektronicznej , przy użyciu
których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami opisane w Rozdziale XI 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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Starosta Otwocki z siedzibą w Otwocku Górna 13; 05-400 Otwock• Administartor wyznaczył inspektora,
Panią Darię Barnicką, mail: iod@powiat-otwocki.pl• 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, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie wskazanym
w ogłoszeniu.• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;• 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, stosowanie 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 ;• 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 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 którym 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.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmiana postanowień
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umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art 18 ust 1
rozporządzenia 206/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAI.272.1.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

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

Na Dostawę sprzętu komputerowego 1.Komputer PC-9 szt2. Monitor – 17 szt3. UPS- 15 szt4.
Laptopy – 2 szt5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe -1 szt6. Urządzenie wielofunkcyjne
monochromatyczne -4 szt7.Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt 8. Drukarka laserowa
monochromatyczna – 1 szt.9. Dysk zewnętrzny UBS- 2szt10. Urządzenie wielofunkcyjne
kolorowe – szt 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

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. Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert.2. W toku
badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. 3. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. W
przypadku, o którym mowa w ust. 3 ppkt 2 i 3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na
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wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 5. W
przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust1 pkt 1,5 i 10 ustawy Pzp zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 6.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.7.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

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: Nie

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

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co
do pojedynczego wykonawcy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. 4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do
podmiotu występującego jako pełnomocnik. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 6. Celem wykazania braku podstaw do

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045234/01 z dnia 2021-05-04

2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



wykluczenia, o których mowa w rozdziale XV Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty
określone w rozdziale XVI, w sposób i w trybie tam określonym.

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:
przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy dotyczących: 1)
zamiany sprzętu przedstawionego w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego. będą to w szczególności, okoliczności:a) powodujące
poprawienie parametrów technicznych,b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp
technologiczny, c) dotyczący zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta
nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony
modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model
oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że
cena nie ulegnie zwiększeniu,d)zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu o
produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku: -zaprzestania wytwarzania produktu
objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest
tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, -
wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany treści umowy: Zmiany terminu realizacji zamówienia: wydłużenia terminu realizacji
zamówienia w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót, w szczególności na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.
poz. 1842 z późn. zm.), 4. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy
niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a.koniecznością spowodowaną
zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie się niecelowa, b.wystąpieniem okoliczności powodujących, że
niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie,
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, c.zaistnieniem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d.koniecznością modyfikacji zasad
płatności wynagrodzenia umownego (m.in. wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i
dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia
(m.in. rodzaju i terminu dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności
zaistnienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, e.zaistnieniem
niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności
powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia czy interesu społecznego
lub interesu Zamawiającego, f.zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego lub złożonej oferty; W zakresie zmian w umowie
będą miały zastosowanie przepisy art. 15 r ustawy z 2 marca 2020 r. „ o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowej ( Dz.U z 2020 r poz. 374 ze
zm).

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=3e47582343b49b9d9e1e4c6a3191075a65625218

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100,00
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