Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027304/01 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2 IgG Z
NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA PŁYNAMI I AKCESORIAMI ORAZ Z DZIERŻAWĄ
APARATURY SŁUŻĄCEJ DO WYKONANIA BADAŃ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293670
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Księdza Ryszarda Markwarta
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-015
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 523221871
1.5.8.) Numer faksu: 523228636
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-bydgoszcz.com.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 TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2 IgG Z
NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA PŁYNAMI I AKCESORIAMI ORAZ Z DZIERŻAWĄ
APARATURY SŁUŻĄCEJ DO WYKONANIA BADAŃ
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-433ff15a-9376-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027304/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 10:40
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007705/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 DOSTAWA TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2
IgG Z NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA PŁYNAMI I AKCESORIAMI ORAZ Z
DZIERŻAWĄ APARATURY SŁUŻĄCEJ DO WYKONANIA BADAŃ
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

bip.rckik-bydgoszcz.com.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu:a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, b) Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Zamawiającego: /rckikbydgoszcz/skrytkaESP znajdującej się na platformie ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz c) poczty elektronicznej e-mail krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacja SWZ Część XIII: 13.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi/ oraz
Regulaminie ePUAP.13.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email krew@rckik-bydgoszcz.com.pl. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego lub konkursie
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 SWZ - część XXXV XXXV. KLAUZULA
INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 000 (słownie dwanaście tysięcy) testów do wykonania
badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG z niezbędnymi do wykonania badania płynami i
akcesoriami oraz z dzierżawą aparatury służącej do wykonania badań.Szczegółowy opis i ilości
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.6.1. Zamawiający może skorzystać z opisanego w SWZ prawa opcji - zmniejszenie do 40%
wielkości zamówienia podstawowego (w przypadku skorzystania z prawa opcji zamówienie
12.000 testów może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 40%). 5.6.2. Gwarantowana ilość jaką
Zamawiający zamówi wynosi 7.200 (słownie siedem tysięcy dwieście) testów.5.6.3.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji:a) jeżeli zostanie wycofana rekomendacja dla
leczniczego działania osocza od ozdrowieńców z COVID-19, lub b) jeśli znacząco zmniejszy się
liczba dawców ozdrowieńców ( o około 40%), lubc) nastąpi zmiana sytuacji epidemiologicznej w
związku z Covid -19, która jest nieprzewidywalna.5.6.4. Zamówienie realizowane w ramach opcji
jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez
Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.5.6.5. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji. 5.6.6. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość skorzystania z prawa opcji w każdym momencie korzystania z umowy zamówienia
podstawowego.5.6.7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie
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same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający
zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu
podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.5.6.8. Zamawiający zastrzega,
ze ilość testów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą
ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:P= C + J + Wgdzie:P- liczba punktówC – liczba punktów otrzymanych
w kryterium cenaW – liczba punktów otrzymanych w kryterium jakości D – liczba punktów otrzymanych
w kryterium termin ważności
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: 60,00
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 – data produkcji aparatu (Jdp) Jakość – back-up (Jbu)
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności testów i odczynników (W)
4.3.6.) Waga: 10
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: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek w rozumieniu Zamawiającego
spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw będących j przedmiotem
zamówienia, o wartości stanowiącej minimum 60% zaproponowanej ceny w ofercie, w okresie
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.Dostawy muszą odpowiadać swoim rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.Uwaga: W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 4 może spełniać
jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia łącznie.
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:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt
20.3. ppkt 2) , sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do
dostarczenia:1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 20.3. ppkt 2) , sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;2) wykaz
wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie
wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ;Do wykazu Wykonawca winien załączyć
dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które winne
być złączone do oferty tj.:a) Opis Przedmiotu Zamówienia - Umowa Jakościowa – załączniki nr 3
do SWZ, b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu na
terenie Polski, zgodnie z ustawą z 20maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 186 z późniejszymi zmianami):- zgłoszenie/powiadomienie do bazy danych Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające
niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu, widoczny z lewej strony stopki na
każdej stronie formularza*; lub- potwierdzenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych WyrobówMedycznych i Produktów Biobójczych o wypełnieniu
obowiązku nałożonego ustawą;lub- potwierdzenie przeniesienia danych o wyrobie medycznym
wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;c) Certyfikaty CE; d) Ulotki - instrukcje wykonania badań w języku polskim;e) Jeżeli
wykonawca nie jest producentem oferowanej aparatury lub testów, odczynników, akcesoriów,
wymagane jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia od producenta oferowanego
asortymentu, że Wykonawca jest uprawniony i upoważniony do dystrybucji zarówno aparatu, jak
i testów, odczynników na terenie Polski; f) Karty Charakterystyki dla oferowanych testów oraz
odczynników jeżeli takie są wymagane lub oświadczenie uzasadniające, że Karty
Charakterystyki nie są wymagane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie w/w przedmiotowych środków dowodowych
w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
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przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.a) Opis Przedmiotu Zamówienia - Umowa
Jakościowa – załączniki nr 3 do SWZ, b) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu
zamówienia do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z 20maja 2010 r. o wyrobach
medycznych - (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późniejszymi zmianami):- zgłoszenie/powiadomienie
do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych posiadające niepowtarzalny, dwunastocyfrowy identyfikator dokumentu,
widoczny z lewej strony stopki na każdej stronie formularza*; lub- potwierdzenie wydane przez
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych WyrobówMedycznych i Produktów
Biobójczych o wypełnieniu obowiązku nałożonego ustawą;lub- potwierdzenie przeniesienia
danych o wyrobie medycznym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;c) Certyfikaty CE; d) Ulotki - instrukcje
wykonania badań w języku polskim;e) Jeżeli wykonawca nie jest producentem oferowanej
aparatury lub testów, odczynników, akcesoriów, wymagane jest dostarczenie aktualnego
zaświadczenia od producenta oferowanego asortymentu, że Wykonawca jest uprawniony i
upoważniony do dystrybucji zarówno aparatu, jak i testów, odczynników na terenie Polski; f)
Karty Charakterystyki dla oferowanych testów oraz odczynników jeżeli takie są wymagane lub
oświadczenie uzasadniające, że Karty Charakterystyki nie są wymagane. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez Wykonawcę.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SWZ);2) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
składa wraz z ofertą:a) oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125 ust. 1 , iż nie
podlega wykluczeniu z postepowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ),b) - jeżeli dotyczy - w przypadku gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie winno określać w
szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą;3) przedmiotowe środki dowodowe na
potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które winne być złączone do oferty tj4)
pozostałe dokumenty, które należy załączyć do oferty:a) aktualny dokument potwierdzający
zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o
ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych,
których adres internetowy wykonawca wskazał w ofercie Wykonawcy. W przypadku wskazania
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po
ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski
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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:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny
potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału.Oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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:

Zakres zmian i warunki zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy Załącznik 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

