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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-27901-66992

66992

Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.02.01-02-0004/20 - Moja ﬁrma

Tytuł

Moja ﬁrma
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w
wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o
ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowej sytuacji nie jest
konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy
Na podstawie rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji:
1) Dokonania istotnych zmian postanowień umowy o doﬁnansowanie na realizację Projektu, oraz w
sytuacjach wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz w związku z
występowaniem COVID-19,
2) Zmiany ostatecznej liczby uczestników związanej z procesem rekrutacji,
3) Zmiany terminu realizacji umowy w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu,
4) Zmiany formy realizacji usług szkoleniowych spowodowanej siłą wyższą np. stan zagrożenia
epidemiologicznego, stan epidemii - może wygenerować konieczność realizowania usług szkoleniowych
w formule zdalnej z wykorzystaniem szkoleń on-line i zachowaniem wymogów określonych dla realizacji
form zdalnych,
5) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego,
w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą,
o ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowej sytuacji nie
jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności,
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6) Zmiany osób zaangażowanych do realizacji niniejszego zamówienia przy zagwarantowaniu przez
Wykonawcę nowej osoby o kwaliﬁkacjach co najmniej tożsamych co poprzednia.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-31
1. ZAŁĄCZNIK NR 1_ZASADY OGÓLNE
2. ZAŁĄCZNIK NR 2_ZABEZPIECZENIE
3. ZAŁĄCZNIK NR 3_SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
4. ZAŁĄCZNIK NR 4_OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
5. ZAŁĄCZNIK NR 5_POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. ZAŁĄCZNIK NR 6_FORMULARZ OFERTY
7. ZAŁĄCZNIK NR 7_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWEINIA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-08-31

2021-08-31

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-09-08 12:00:00

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
PRO4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Długa 6
58-100 Świdnica
NIP: 1132851296

Osoby do kontaktu
Mariusz Kalista
tel.: 605557878
e-mail: kalista@pro4.pl

Części zamówienia
Część: 1
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Tytuł części 1

ZO/1.2.1_MF/01/2021_USŁUGI SZKOLENIOWE
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
80530000 – 8 usługi szkolenia zawodowego
80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług szkoleniowych, których celem jest przygotowanie i przekazanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 80 uczestników Projektu:
„Moja ﬁrma”. Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 1. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 1.2 „Wspieranie osób młodych
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
2. Zgodnie z regulaminem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20, przedmiot umowy, o którym
mowa w ust. 1 w szczególności powinien spełniać poniższe warunki:
1) Usługi szkoleniowe muszą być realizowane przez instytucję posiadającą aktualny wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
2) Usługi szkoleniowe w wyjątkowych przypadkach spowodowanych siłą wyższą np. stan zagrożenia
epidemiologicznego, stan epidemii, mogą być realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem
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szkoleń on-line i zachowaniem wymogów określonych dla realizacji form zdalnych. Decyzja o
przejściu na formę zdalną należy do Zamawiającego.
3. Usługi szkoleniowe w ramach niniejszego projektu muszą spełniać poniższe minimalne
wymagania jakościowe:
1) Szkolenie dopasowane do poziomu uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zbadania
poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowania do nich programu
szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod,
2) Szkolenia odbywać się muszą w warunkach zapewniających komfort uczenia się, sale
szkoleniowe spełniać muszą warunki BHP oraz odpowiadać muszą potrzebom grupy docelowej,
zwłaszcza w przypadku udziału osób z niepełnosprawnością,
3) Programy szkoleniowe lub cele szkolenia muszą zawierać opis rezultatów uczenia się (efektów
uczenia się) , w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom odpowiedzi na pytanie: „ Co będzie wiedział,
rozumiał i/lub potraﬁł robić uczestnik, który ukończy to szkolenie?”,
4) Harmonogram czasowy szkolenia obligatoryjnie musi spełniać następujące wymagania:
a) Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni,
b) Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego
dnia,
c) W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny
zegarowe,
d) W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa
trwająca min. 45 minut.
5) Minimalny zakres wsparcia szkoleniowego powinien obejmować szkolenia z zakresu zakładania
oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej to 20
osób.
6) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł
wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich,
7) Podczas szkolenia muszą być wykorzystywane różnorodne, angażujące uczestników metody
kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do poziomu, specyﬁki i sytuacji osób
uczących się. Metody te muszą być adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz
specyﬁki i sytuacji grupy,
8) Dokumentacja szkoleniowa zapewniona przez wykonawcę szkolenia musi obejmować: program
szkolenia z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem czasowym, metody
szkoleniowe, opis efektów szkolenia, materiały szkoleniowe, listy obecności, dokumentację z
przeprowadzenia egzaminu, wydanie certyﬁkatów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
4. Trenerzy prowadzący szkolenia muszą posiadać łącznie:
1) Wyksztalcenie wyższe lub inne certyﬁkaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie
danego szkolenia,
2) Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne
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doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata,
3) Kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych, rozumiane
jako ukończony 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub
wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – minimum 750 godzin).
5. Minimalny zakres tematyczny szkoleń realizowanych w ramach niniejszej umowy obejmuje
zagadnienia:
1) Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
2) Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUZ,
3) Reklama i inne działania promocyjne,
4)

Inne źródła ﬁnansowania działalności gospodarczej,

5) Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
6) Negocjacje biznesowe,
7) Pozyskiwanie i obsługa klienta,
8) Radzenie sobie ze stresem i konﬂiktem.
6. Przeprowadzenie usług szkoleniowych, o których mowa w ust. 2 w sposób zapewniający
spełnienie wymagań o których mowa w ust. 4 – 6 obejmuje również:
1) Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie w wymiarze czasu trwania odpowiadającemu
zdiagnozowanym wcześniej potrzebom – średnio 104 godz./ edycję x 8 edycji,
2) Zapewnienie wyżywienia, w tym przerw kawowych (minimum 2 przerwy kawowe w ciągu dnia
szkoleniowego lub ciągły serwis kawowy ), lunch/przerwa obiadowa, podczas każdego minimum 6
– godzinnego dnia szkoleniowego,
3) Kolacja w przypadku wykorzystania noclegu,
4) Nocleg wraz ze śniadaniem*, jeżeli będzie on niezbędny np. z uwagi na odległość realizacji usługi
szkoleniowej od miejsca zamieszkania uczestnika Projektu,
5) Zapewnienie sal szkoleniowych,
6) Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby realizacji
szkoleń (wydruk prezentacji)*,
7) Koszt przeprowadzenia egzaminu (koszty egzaminatora) i wydania certyﬁkatu,
8) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawców oraz zasad realizacji przedmiotu umowy
określono w treści zapytania ofertowego.
7. Wyodrębnioną jednostkę rozliczeniową stanowi 60 minut (w tym 45 minut zajęć + 15 minut
przerwy).
8. Liczba uczestników szkoleń: 80, jest liczbą maksymalną.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn. za jej wykonanie w sposób wyżej
opisany.
10. Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego określa projekt umowy w
załączniku nr 6 – Formularz oferty oraz załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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II. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w okresie realizacji projektu tj. do
dnia 30.04.2023 r. Usługi będą realizowane sukcesywnie, w zależności od procesu naboru
uczestników do Projektu. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia określany
będzie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na bieżąco, a Wykonawca gwarantuje
dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym z
Zamawiającym harmonogramem, nie później niż 7 dni od zgłoszenia Wykonawcy grupy.
III. FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie) na przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz
Uczestników Projektu pt. „Moja ﬁrma”.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od liczby zrealizowanych szkoleń /edycji
dla poszczególnych uczestników Projektu korzystających z wsparcia szkoleniowego oraz stawekokreślonych w treści oferty - kosztorysie.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
2) Posiadają certyﬁkat ISO w zakresie usług szkoleniowych,
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.
1 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019
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poz.2019);
4) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych;
5) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym
mowa w pkt 3 jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających ofertę wspólną nie podlega
wykluczeniu tj.
1) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunków:
Dołączony do oferty wydruk z bazy Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
Dołączony do oferty certyﬁkat ISO z zakresu usług szkoleniowych,
Dołączone do oferty oświadczenia w ww. zakresie, stanowiące w formularzu oferty załączniki nr 2
- 4, nr 8.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione jeżeli każdy z
Wykonawców spełni wymagane warunki.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej 2 umowy obejmujące przedmiot zamówienia – szkolenia potwierdzane
certyﬁkatem/zaświadczeniem w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014
– 2020, potwierdzającym nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji, kwaliﬁkacji
umożliwiających danej uczestniczce/uczestnikowi podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
przy czym każda z tych umów powinna być zrealizowana dla co najmniej 50 uczestników i obejmować
usługę szkoleniową wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
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dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli każdy z
Wykonawców spełni wymagany warunek.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki ﬁnansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa wyżej w niniejszym
zapytaniu ofertowym, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ﬁnansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania, w tym:
1) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW/ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU – załącznik nr 1 do 3 do oferty.
2) ZAŁĄCZNIK NR 4 do oferty – OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POTENCJALE.
3) ZAŁĄCZNIK NR 5 do oferty – ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU. Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
4) ZAŁĄCZNIK NR 6 do oferty - WYKAZ USŁUG WYKONAWCY. Wykaz usług wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje o należytym wykonaniu usługi bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
5) ZŁĄCZNIK NR 7 do oferty – WYKAZ OSÓB.
6) ZAŁĄCZNIK NR 8 do oferty - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I
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OSOBOWYCH, zgodnie ze wzorem.
7) ZAŁĄCZNIK NR 9 do oferty – PROJEKT UMOWY. Parafowany na każdej stronie projekt umowy
wraz z załącznikami z odręcznie napisaną adnotacją „akceptuję treść niniejszego projektu umowy” z
datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.
8) ZAŁĄCZNIK NR 10 do oferty – KLAUZULA INFORMACYJNA/ZGODA. Podpisana klauzula
informacyjna/zgoda.
9) ZAŁĄCZNIK NR 11 do oferty – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH w art. 13 art. 14 RODO.
10) Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, jeśli wykonawca polega
na zasobach podmiotu trzeciego.
11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Informacje/ wydruk z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające
wysokość posiadanych środków ﬁnansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ﬁnansowej lub ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie warunku zdolności ﬁnansowej i ekonomicznej.
3. 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 wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 2) i 4) Pzp; swoich jak i
podmiotów trzecich – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, a w przypadku
złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów
dotyczących każdego z wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 - 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 wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 4 zastępuje się je 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
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miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie
odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej.
6. Aktualny odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
7. Aktualny odpis certyﬁkatu ISO dla usług szkoleniowych.
8.

Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w formie tj. oryginału lub poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez
Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
11. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.
12. Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Zamawiający stosować będzie kryterium: ceny (C = 100%).

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-08-31 - data opublikowania
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-> 2021-09-08 12:00:00 - termin składania ofert
-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.
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