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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320549-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Maszyny rolnicze
2013/S 186-320549

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
Osoba do kontaktów: Marta Potocka
15-471 Białystok
POLSKA
Tel.:  +48 856642255
E-mail: mpotocka@ptop.org.pl
Faks:  +48 856642255
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ptop.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: organizacja pozarządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Zakup sprzętu rolniczego służącego poprawie warunków siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. kosiarki
bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki samobieżnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt.
zgrabiarki)” (HRP II, Zad. 19).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Michałowo, wieś Kalitnik 2.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320549-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:mpotocka@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl
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Kod NUTS PL,PL343

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi zakup następującego sprzętu:
1.1. Kosiarka bijakowa tylno – czołowa o następujących parametrach:
— szerokość koszenia – nie mniejsza niż 180 cm,
— przekładnia na obroty – nie mniejsze niż 540 i 1000 obr/min,
— klapy ochronne ze stali sprężynowej,
— wymienne (przykręcane) płozy ze stali hardox,
— wałek przegubowy,
— masa – 460 kg
1.2. Kosiarka dyskowa o następujących parametrach:
— szerokość robocza – nie mniejsza niż 2,71 m,
— zawieszenie w środku ciężkości (tzw. centralne zawieszenie),
— „szybka wymiana noży”,
— wymienne elementy mocujące noże,
— spawana belka tnąca,
— noże obracane o 360°
1.3. Zgrabiarka o następujących parametrach:
— szerokość robocza – nie mniejsza niż 4,2 m,
— układ jezdny tandem – opony balonowe min. 16x6,50,
— kółko kopiujące,
— bezobsługowy system smarowania wirników
1.4. Przyczepa tandemowa o następujących parametrach:
— ładowność 8 ton,
— szerokość ładunkowa – 2 420 mm,
— wysokość ścian bocznych – 500 mm + 500 mm,
— ogumienie 385/65-22,5,
— trójstronny wywrot
1.5. Kosiarka samobieżna o następujących parametrach:
— szerokość koszenia – 107 cm,
— moc silnika 11,8 KW,
— napęd hydrostatyczny,
— odlewana przednia oś,
— pojemność zbiornika na trawę – 320 litrów,
— wskaźnik napełniania pojemnika na trawę,
— elektryczne opróżnianie zbiornika trawy,
— wysokość koszenia min. 26 mm,
— funkcja precyzyjnego wykaszania przy drzewach tzw. U-CUT,
— ilość noży koszących – 2 szt.,
— funkcja rozdrabiania trawy – tzw. Bio Clip,
— uruchamianie noży koszących – elektryczne,
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— głowica kosząca z kółkami podporowymi,
— licznik motogodzin,
— przyłącze do mycia głowicy koszącej.
— osprzęt dodatkowy: lemiesz odśnieżny – min 120 cm, łańcuchy na koła z kolcami, przeciwciężar.
2. CPV: 16810000-6 – części maszyn rolniczych
3. Inne wymagania dotyczące sprzętu:
— rok produkcji powyższego sprzętu nie powinien być starszy niż 2013,
— serwis sprzętu powinien odbywać się w punkcie serwisowym znajdującym się nie dalej niż 60 km od miejsca
przechowywania sprzętu (wieś Kalitnik, gmina Michałowo, województwo podlaskie),
— dostarczyć sprzęt do Stacji Terenowej PTOP Kalitnik 2, gmina Michałowo.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
16000000, 16600000, 16500000, 16100000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.10.2013. Zakończenie 4.11.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z ogłoszeniem, w tym
okresami i wymaganiami określonymi w treści ogłoszenia nr ……... Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich
nieużywalnych części/podzespołów oraz pracę i dojazd serwisu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po odbiorze przedmiotu umowy.
2. Usługi gwarancyjne będą świadczone bezpłatnie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego przez
serwis Wykonawcy/serwis producenta lub przesłane na koszt Wykonawcy do serwisu Wykonawcy/serwisu
producenta, zgodnie z zapisami treści ogłoszenia nr …… i kartach gwarancyjnych.
3. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie
Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby
Zamawiającego serwisowany sprzęt.
4. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
5. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy
lub wymiany w ciągu 7 dni roboczych - Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu rolniczego o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków,
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni
powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr
63 , poz. 394 ).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
— łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
— oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia treści oferty lub poprawić omyłki
występujące w ofercie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu zawierania umów PTOP.
7. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną
Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed
zawarciem umowy w szczególności, gdy:
— brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
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— cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zadań,
— wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć,
— instytucja sponsorująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
— oferent zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
— nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem składania ofert.
11. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez
Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków
udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu rolniczego o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków,
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu rolniczego o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
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3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków,
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu rolniczego o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków,
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunku;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu rolniczego o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów
wymienionych w pkt. VII niniejszego ogłoszenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków,
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
CI-6/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.10.2013 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.10.2013 - 10:05
Miejscowość:
Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie to wchodzi w zakres
powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.3) Informacje dodatkowe
1.Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
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1.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale IV niniejszego
ogłoszenia wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
b) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.2. niniejszego ogłoszenia należy
załączyć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych dostaw
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zawierający przedmiot dostaw, wartość
dostaw, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały zrealizowane oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznika nr 2 do
ogłoszenia,
c) na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV, pkt. 4.1.3. niniejszego ogłoszenia należy
załączyć: dokument potwierdzający posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie
mniejszą niż 150 000,00 PLN.
1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania,
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
1.4. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
1.5. Wymagania odnośnie składanych dokumentów:
a) podpisanie przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, wszystkich
stron oferty, w tym stron wszystkich załączników,
b) parafowanie przez osobę podpisującą ofertę, wszystkich miejsc, w których poprawiono błędne zapisy.
1.6. Zalecenia odnośnie składanych dokumentów:
a) kolejne ponumerowanie wszystkich stron oferty,
b) załączenie pełnego spisu zawartości oferty,
c) podanie nazwisk(a) osób(oby) upoważnionych(ej) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Marta Potocka, adres e – mail:
mpotocka@ptop.org.pl, tel. +48 856642255, 693390213.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2013

mailto:mpotocka@ptop.org.pl

