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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A
Osoba do kontaktów: Anna Pyda, Agnieszka Sikora-Gutowska
75-411 Koszalin
POLSKA
Tel.: +48 943473100
E-mail: koszalin@anr.gov.pl
Faks: +48 943433695
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.anr.gov.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: Pańśtwowa osoba prawna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarowanie Mieniem Skarbu Państwa
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:
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej
Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w 2012 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi
inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi
konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL422
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
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej
Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w 2012 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
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
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r
1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr A - powiat białogardzki – 51 usług.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r
1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr B - powiat białogardzki – 48.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r.
1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr C - powiat drawski – 29 usług.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r.
1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr D - powiat szczecinecki – 27 usług.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r.

1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr E - powiat świdwiński – 35 usług.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie
w 2012 r.
1)Krótki opis
Zadanie częściowe nr F – powiat koszaliński, sławieński i kołobrzeski – 29 usług.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71350000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wadiów dla poszczególnych zadań częściowych ustala się w kwocie:
— zadanie częściowe nr A - 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
— zadanie częściowe nr B - 6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),
— zadanie częściowe nr C - 3 400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100),
— zadanie częściowe nr D - 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100),
— zadanie częściowe nr E - 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
— zadanie częściowe nr F – 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
Wadium należy wnieść do dnia 16.4.2012 r. do godziny 13:00. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
\Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Szczecin Filia w Koszalinie w banku.
BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją – Wadium –
usługi w zakresie robót geodezyjnych – zadanie częściowe .......
Wpłata gotówką na konto Zamawiającego uznana zostanie za niezgodną z art. 45 pkt. 7.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie
30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:

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: W
postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują należyte wykonanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie co najmniej 20 usług geodezyjnych
tożsamych z zamówieniem tj. wydzielenia geodezyjne, wznowienia i okazania granic,
rozgraniczenia, aktualizacja danych w zakresie treści ewidencji gruntów i budynków o
wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. udokumentują, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiada świadectwo nadania uprawnień w dziedzinie geodezji i
kartografii na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287) w zakresie: geodezyjne pomiary
sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia i podziały
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz
oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
według druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP według druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert:
a) w przypadku składania oferty przez osoby prowadzące działalność na podstawie wpisu do

ewidencji działalności gospodarczej - dla nich samych,
b) w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej i spółki jawnej - dla
każdego ze wspólników,
c) w przypadku składania oferty przez spółki partnerskie - dla każdego partnera i członka
zarządu,
d) w przypadku składania oferty przez spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne - dla
komplementariusza,
e) w przypadku składania oferty przez osoby prawne - dla każdego urzędującego członka
organu zarządzającego.
7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy PZP w przypadku składania oferty przez podmioty zbiorowe - określone w art. 2
ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) m.in. osoba prawna,
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, spółka kapitałowa, przedsiębiorca
niebędący osobą fizyczną - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie według druku stanowiącego załącznik
nr 5 do SIWZ.
9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami według druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Oświadczenie, według druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają świadectwo nadania uprawnień w
dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287) w zakresie: geodezyjne
pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia i
podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
według druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
według druku stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
12. Wykonawcy składający ofertę wspólną (np: konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są
przedłożyć wymagane dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odrębnie dla każdego
podmiotu składającego wspólną ofertę (a w przypadku spółek cywilnych, których
wspólnikami są przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi - także w pkt 6 lub 7).
Dokumenty, o których mowa w pkt 8, 9,10 i 11 powinny być złożone wspólnie przez
wszystkich Wykonawców
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
według druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP według druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert:
a) w przypadku składania oferty przez osoby prowadzące działalność na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej - dla nich samych,
b) w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej i spółki jawnej - dla
każdego ze wspólników,
c) w przypadku składania oferty przez spółki partnerskie - dla każdego partnera i członka
zarządu,
d) w przypadku składania oferty przez spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne - dla
komplementariusza,
e) w przypadku składania oferty przez osoby prawne - dla każdego urzędującego członka
organu zarządzającego.
7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy PZP w przypadku składania oferty przez podmioty zbiorowe - określone w art. 2
ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) m.in. osoba prawna,
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, spółka kapitałowa, przedsiębiorca
niebędący osobą fizyczną - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. Wykaz wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie według druku
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami według druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
10. Oświadczenie, według druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają świadectwo nadania uprawnień w
dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287) w zakresie: geodezyjne

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia i
podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
według druku stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
według druku stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
12. Wykonawcy składający ofertę wspólną (np: konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są
przedłożyć wymagane dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odrębnie dla każdego
podmiotu składającego wspólną ofertę (a w przypadku spółek cywilnych, których
wspólnikami są przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi - także w pkt 6 lub 7).
Dokumenty, o których mowa w pkt 8, 9,10 i 11 powinny być złożone wspólnie przez
wszystkich Wykonawców.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Posiadają świadectwo nadania uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie art.
45 ust. 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr
193 poz.1287) w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie
dokumentacji do celów prawnych.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
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
Najniższa cena
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:
SZKO.SO.016.5.12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do
dokumentów: 16.4.2012 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2012 - 13:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.4.2012 - 13:15
Miejscowość:
Siedziba zamawiającego- pokój nr 51.
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: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.3.2012

