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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o.o.

Adres pocztowy:

ul. A. Struga 10

Miejscowość:

Szczecin

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

Joanna Dworak

E-mail:

marketing@spad.szczecin.pl

Kod pocztowy: 70-784
Tel.: +48 91 466 82 36
Faks: +48 91 464 35 29

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): www.spad.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy (URL): _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
Dąbie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane

b) Dostawy

Wykonanie

Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
instytucje zamawiające

Najem

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Leasing
Połączenie powyższych form
Główne miejsce realizacji dostaw

Główne miejsce świadczenia usług

siedziba Szczecińskiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego
Dąbie sp. z o.o.
Kod NUTS
PL424

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej _____
Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____
LUB miesiącach: _____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____
LUB Zakres: między _____

Waluta::
a _____

Waluta::

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży 12 sztuk autobusów
komunikacji miejskiej fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2011 r. (autobusy jednoczłonowe 12 metrowe)
oraz w 2012 r. (autobusy przegubowe 18 metrowe), nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym
charakterze, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej.
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Opis przedmiotu zamówienia oraz nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień zawiera Załącznik
nr 1 do SIWZ.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
34121400

Główny przedmiot

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży 12 sztuk autobusów
komunikacji miejskiej fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2011 r. (autobusy jednoczłonowe 12 metrowe)
oraz w 2012 r. (autobusy przegubowe 18 metrowe) i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym
charakterze, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie przewiduje opcji.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____

Waluta::

a _____

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
_____
Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: _____
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): _____

LUB
(od udzielenia zamówienia)
dniach: _____
LUB Zakres: między _____ a _____

Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do
ubiegania się o zamówienie:
w miesiącach: _____
LUB
(od udzielenia zamówienia)
dniach: _____
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: _____
LUB Rozpoczęcie

09/05/2011 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

13/01/2012 (dd/mm/rrrr)

lub Rozpoczęcie (od
_____
udzielenia zamówienia)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)
zgodnie z SIWZ
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie (jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
_____
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy – Pzp.
1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) wykonali co najmniej 3 dostawy na podstawie umowy sprzedaży autobusów komunikacji miejskiej fabrycznie
nowych, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej o długości 12 metrów (jednoczłonowych)
– minimum 3 autobusy w jednej dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda dostawa o wartości co najmniej 2
500 000 zł brutto,
b) wykonali co najmniej 3 dostawy na podstawie umowy sprzedaży autobusów komunikacji miejskiej fabrycznie
nowych, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej o długości 18 metrów (przegubowych) –
minimum 4 autobusy w jednej dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda dostawa o wartości co najmniej 5 500
000 zł brutto,
c) posiadają na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe w
kwocie nie mniejszej niż 15 000 000 zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 zł.
1.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.3. SIWZ, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
1.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego zakresem przedmiot zamówienia oraz określenie zakresu działania
poszczególnych stron umowy.
1.6. Okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp.
1.7. Warunek, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ (niepodleganie wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp) musi być spełniony oddzielnie przez każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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1.8. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2. SIWZ mogą być spełnione łącznie przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.9. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu
Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o.
1.10. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 1.1. i pkt 1.2. SIWZ zostanie
dokonana na podstawie informacji zawartych odpowiednio w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia,
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentach potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki
udziału w postępowaniu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - posiadają na
rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe w kwocie nie
mniejszej niż 15 000 000 zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 zł.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) wykonali co najmniej 3 dostawy na podstawie umowy sprzedaży autobusów komunikacji miejskiej fabrycznie
nowych, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej o długości 12 metrów (jednoczłonowych)
– minimum 3 autobusy w jednej dostawie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda dostawa o wartości co najmniej 2
500 000 zł brutto,
b) wykonali co najmniej 3 dostawy na podstawie umowy sprzedaży autobusów komunikacji miejskiej fabrycznie
nowych, niskopodłogowych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej o długości 18 metrów (przegubowych) –
minimum 4 autobusy w jednej dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda dostawa o wartości co najmniej 5 500
000 zł brutto,
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
tak

nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
LUB
(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
Kryteria
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____
_____
_____
_____

Kryteria
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____

Waga
_____
_____
_____
_____
_____
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)
ZP/12/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:

_____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 13/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 50.00 Waluta:: PLN
Warunki i sposób płatności:
gotówka, przelew, za pobraniem pocztowym.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 14/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

inny: _____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: ______ (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: _____

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: 14/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
Miejsce(jeżeli dotyczy):
w siedzibie zamawiającego, pokój 204 na II. piętrze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert(jeżeli dotyczy)
tak
_____

nie

SV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak

nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
_____
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
1. Szczegółowe warunki dostawy (sprzedaży), w tym termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy, z
uwzględnieniem rodzajów autobusów jest następujący:
termin wykonania zmówienia (wydania autobusów) jest następujący:
a) autobusy 12 m - termin dostawy 130 do 150 dni od daty podpisania umowy,
b) autobusy 18 m - termin dostawy od dnia 09.01.2012 r. do 13.01.2012 r.
2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
2.1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od poniedziałku do piątku – w
godzinach 7:00 – 15:00.
2.2. Z zastrzeżeniem pkt 6.6. oraz pkt 6.12. SIWZ w postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną.
2.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak potwierdzenia
otrzymania faksu, zamawiający uzna jako za skuteczne doręczenie informacji. Zamawiający będzie uznawał za
skuteczny sposób poinformowania uczestników postępowania we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia od momentu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
2.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz
procedury udzielania zamówienia publicznego jest Joanna Dworak.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kraj:

Polska

E-mail:

_____

Faks:

_____

Adres internetowy (URL):

www.uzp.gov.pl

Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 22 458 78 01

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

E-mail:

_____

Faks:

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
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Adres internetowy (URL):

_____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
_____
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

E-mail:

_____

Faks:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
02/11/2010 (dd/mm/rrrr)

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Kraj:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

_____

Adres internetowy (URL):

_____

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____
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ZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr _____ NAZWA _____
1) KRÓTKI OPIS
_____
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny przedmiot
Przedmioty dodatkowe

Słownik główny
_____
_____

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
_____
_____

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
_____
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta:: _____

LUB Zakres: między _____

Waluta:: _____

a _____

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____
lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie

_____ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

_____ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
_____

