
Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy

Dostawa czekolady

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: WCKiK SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140130346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-671

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wckik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.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:

Dostawa czekolady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef8c13fe-5b09-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001771/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-20 11:53
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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://miniportal.uzp.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/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej . 2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Karolina Polemberska, tel. 261-845-557 email: zp@wckik.pl.3. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB. 6. 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. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania na miniPortalu.

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): Zamawiający informuję, że:1. Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych
osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
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Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78.2.
Pana/ni dane osobowe przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w Warszawie.3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony
danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671
Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl. 4. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy; 6. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , 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;7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 8. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;9. 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. 1 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;10. nie
przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych
osobowych;• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/D/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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
Przedmiot zamówienia: dostawa czekolad spełniających poniższe wymogi:1. Masa netto jednej
tabliczki czekolady 100g.2. Opakowanie zbiorcze zawiera 8 sztuk czekolad, w tym:- Czekolada
pełna mleczna lub deserowa – 3 sztuki,- Czekolada pełna mleczna z orzechami laskowymi – 1
sztuka,- Czekolada pełna gorzka – 1 sztuka,- Czekolada pełna mleczna z wiórkami kokosowymi
– 2 sztuki,- Czekolada pełna mleczna z innymi dodatkami (z wyłączeniem orzechów
arachidowych) – 1 sztuka,(podać rodzaj oferowanej czekolady)3. Łączna ilość kcal w
opakowaniu wynosi minimum 4 300kcal.4. Każda tabliczka czekolady zawiera opakowanie
chroniące przed ciepłem, wilgocią lub innymi szkodliwymi dla czekolady czynnikami.
Opakowanie winno być kolorowe i atrakcyjne graficznie. Uwaga! Opakowanie nie może być
opakowaniem okolicznościowym lub świątecznym (na przykład bożonarodzeniowym).5.
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Czekolady pakowane są w zbiorcze opakowanie (po 8 sztuk czekolad w opakowaniu). Druk 4+0
CMYK (pełny kolor jednostronnie), karton usztywniany 300g/m2, Dane, które zamieści
Wykonawca na opakowaniu muszą być zgodne załącznikiem Nr 6a. Projekt graficzny będzie
wykonany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Wykonanie nastąpi
po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego.6. Opakowanie każdej pojedynczej sztuki
czekolady posiada datę przydatności do spożycia, nazwę własną produktu, dane adresowe
dotyczące producenta, skład czekolady.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15842100-3 - Czekolada

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Oferta oceniana będzie pod względem:a) formalnym, tj. spełnienia
warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja).b) merytorycznym, poprzez:- sprawdzenie
zgodności oferowanego asortymentu z przedmiotem zamówienia,- wybór najkorzystniejszej oferty
zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.W tym etapie będą rozpatrywane oferty nie podlegające
odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 50

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie
szczególnych wymagań.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym
zakresie szczególnych wymagań.d) zdolności technicznej lub zawodowej: W ramach
przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się:1. trzema
wykonanymi dostawami wyrobów czekoladowych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł
brutto każda, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;2. certyfikatem potwierdzającym wdrożenie przez
producenta Systemu Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (systemu HACCP) zgodnie z
rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie higieny środków spożywczych lub równoważny np.: pisemną opinię wydaną przez
Sanepid o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP u producenta lub dokument równoważny;3.
dokumentem potwierdzającym jakość oferowanego asortymentu sporządzony przez jednostkę
kontroli jakości lub dział technologiczny zawierające w szczególności informacje:1) opis
wyrobu;2) wykaz składników;3) parametry fizykochemiczne;4) wartość odżywcza 100g produktu
w kcal;5) termin przydatności do spożycia;6) masa netto.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia określonego w Załączniku nr 2 do
SWZ;2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w
Załączniku nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy,b) b)art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, d) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,e) art. 108 ust.1 pkt 4
ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego, f) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,g) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,h) art.
109 ust.1 pkt 4ustaw.2) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdz. IX. pkt 2 lit. d SWZ, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy (na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 7 do SWZ);3) oświadczenie
Wykonawcy, że oferowany produkt spełnia warunki na podstawie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości
handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. poz. 1813, z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz 2021, z
późn. zm.).4) certyfikat potwierdzający wdrożenie przez producenta Systemu Zagrożeń i
Krytycznych Punktów Kontroli (systemu HACCP) zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków
spożywczych lub równoważny np.: pisemną opinię wydaną przez Sanepid o wdrożeniu i
stosowaniu systemu HACCP u producenta lub dokument równoważny, 5) specyfikacje
jakościowe oferowanego asortymentu – opis produktu sporządzony przez jednostkę kontroli
jakości lub dział technologiczny zawierające w szczególności informacje:a) opis wyrobu;b)
wykaz składników;c) parametry fizykochemiczne;d) wartość odżywcza 100g produktu w kcal;e)
termin przydatności do spożycia;f) masa netto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wraz z ofertą składa próbki oferowanego asortymentu, po 2 sztuki z każdego
rodzaju. Próbki muszą być opisane, w sposób nie budzący wątpliwości - kto je złożył.
Zamawiający informuje, że próbki zostaną użyte do oceny parametrów jakościowych. Próbki
dostarczone do niniejszego postępowania muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia,
dostarczanym w trakcie obowiązywania umowy. Brak próbki z każdego rodzaju asortymentu
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
informację o powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego określoną w załączniku nr 4
do SWZ

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00pln.2. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w:a) w pieniądzu,b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d)
gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 20 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 72 1130 1017 0020 1465 8420 0003
prowadzony przez Bank BGK. Na poleceniu przelewu proszę wpisać: wadium sprawa nr
5/D/2021

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w ust 1, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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