
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Obsługa recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932255744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71-314-01-72 / 696402626

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Obsługa recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7c9f57d-6f6a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-15

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
http://ckiw-olesnica.ohp.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, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).7.2 Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamówienia-
olesnica@ohp.pl .Adres strony Internetowej Zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.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 „Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej” (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na który prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ .Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem
postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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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 realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu
o zamówieniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w
ogłoszeniu o zamówieniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKiW.DZP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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 świadczenie całodobowej usługi polegającej na obsłudze recepcji
z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul.
Zamkowej 4 od dnia 1 kwietnia 2021 r. od godz. 0.00 do 28 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.
Umowa obejmuje również całodobowy monitoring systemu alarmowego w budynku Warsztatów
Szkolnych w Oleśnicy przy ul. Wałowej 10.1. Zakres zamówienia obejmuje:a) całodobowe
prowadzenie recepcji, w tym obsługa połączeń telefonicznych, kasy fiskalnej, terminala
płatniczego, komputera i innych urządzeń biurowych; pierwsze przeszkolenie z obsługi urządzeń
zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w przypadku zmiany osób obsługujących
recepcję, kolejne przeszkolenia są po stronie Wykonawcy;b) przyjmowanie gości hotelowych, w
tym wpisywanie ich do książki meldunkowej, udzielanie informacji dotyczących pobytu w hotelu i
przyjmowanie płatności gotówkowych lub kartą płatniczą; c) dokonywanie i sprawdzanie w
komputerowym systemie rezerwacji pokoi hotelowych, ustalanie z gośćmi terminu pobytu; d)
obsługiwanie poczty mailowej; e) prowadzenie gospodarki kluczami: wydawanie i przyjmowanie
kluczy od osób upoważnionych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; f) prowadzenie
ewidencji gości wchodzących na teren obiektu w godzinach urzędowania; g) sprzedaż pamiątek
i biletów na zwiedzanie Zamku Książąt Oleśnickich; h) przyjmowanie poczty, przesyłek
kurierskich, paczek po godzinach pracy sekretariatu;i) zapewnienie bezpieczeństwa osobom i
mieniu znajdującym się na ochranianym terenie; j) instalacja 17 punktów kontrolnych dla ochrony
i comiesięczne przesyłanie raportu wraz z fakturą. Punkty oraz częstotliwość kontroli zostaną
wskazane przez zamawiającego;k) kontrolowanie ruchu samochodowego na terenie obiektu, w
tym otwieranie szlabanu dla uprawnionych samochodów oraz otwieranie i zamykanie bramy
wjazdowej do Zamku Książąt Oleśnickich; l) staranne otwieranie i zamykanie obiektu, w tym
sprawdzanie, czy na terenie obiektu po godzinach zamknięcia nie przebywają osoby
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nieupoważnione; ł) sprawdzanie po zakończeniu pracy wszystkich pomieszczeń oraz
zabezpieczeń technicznych, tj. zamki, okna, oświetlenie; m) zwracanie uwagi na podejrzane
torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie; n) zabezpieczanie terenu i obiektów przed
kradzieżą, pożarem lub dewastacją mienia w czasie pełnienia służby, przy udziale jednego
pracownika na zmianie; o) podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie wstępu
oraz przebywania na terenie nieruchomości (Zamek wraz z terenem okalającym) osób
nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub
innych, podobnie działających substancji, a także stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
innych osób lub mienia; p) obsługiwanie systemów przeciwpożarowego i oddymiania; pierwsze
przeszkolenie z obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w przypadku
zmiany osób obsługujących recepcję, kolejne przeszkolenia są po stronie Wykonawcy; każda
osoba obsługująca recepcję ma mieć podpisane oświadczenie, że odbyła szkolenie;r)
prowadzenie stałego monitoringu systemu alarmowego w budynku przy ul. Wałowej 10 (obiekt
objęty jest jedynie systemem alarmowym); s) dbanie o porządek i estetykę pomieszczenia
recepcji; t) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie
wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia, w tym przypadki wezwania grupy
interwencyjnej, straży pożarnej, policji, związane ze sprawowaniem ochrony mienia
Zamawiającego; u) niezwłoczne powiadamianie wyznaczonych pracowników Zamawiającego
oraz właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń
wymagających ich interwencji, a szczególnie w przypadku stwierdzenia powstania szkód w
mieniu Zamawiającego;w) współpraca przy wspólnych działaniach podejmowanych z innymi
służbami i instytucjami, np. Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi; z) przestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych
wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.2. Wykonawca zobowiązuje się do
instalacji 17 punktów kontrolnych dla ochrony i comiesięczne przesyłanie raportu wraz z fakturą.
Punkty oraz częstotliwość kontroli zostaną wskazane przez Zamawiającego. Urządzenia
kontrolne stanowią własność Wykonawcy i zostaną zamontowane i zdemontowane na jego
koszt. 3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia tj. w zakresie obsługi recepcji oraz bezpośredniej, stałej ochrony
fizycznej Zamku Książąt Oleśnickich;4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie grupy
interwencyjnej, wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego i przyjeżdżającej na każde
wezwanie pracownika ochrony. Czas reakcji grupy interwencyjnej na sygnał z systemu
alarmowego ma wynosić do 5 min. w nocy i do 15 min. w dzień. Zamawiający dopuszcza
powierzenie czynności działań grupy interwencyjnej podwykonawcom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79992000-4 - Usługi recepcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-28

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: 13.1 Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert ważnych i
niepodlegających odrzuceniu. 13.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.13.3
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego według kryterium: Cena 60% Maksymalną
liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast
pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: Gdzie:
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C – liczba punktów przyznanych ofercie za cenę Cn – najniższa zaoferowana cena wśród wszystkich
złożonych ofert Cb – cena oferty badanej Klauzula społeczna 40% Maksymalną liczbę punktów (40
pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje zatrudnienie na umowę o pracę w miejscu
wykonywania niniejszego zamówienia 4 osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz.
776) tj. z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) zgodnie z poniższymi zasadami: 10 pkt. - za
1 osobę niepełnosprawną, 20 pkt. - za 2 osoby niepełnosprawne,30 pkt. - za 3 osoby
niepełnosprawne,40 pkt. - za 4 osoby niepełnosprawne,13.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostaje uznana
oferta, która otrzyma w sumie największą liczbę punktów. W powyższych kryteriach oferta może
otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust.
1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 40

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.
Wymaga się od wykonawcy kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadaaktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA, zgodnie z Art. 15
ust. 1 ustawą tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838)Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywania działalności
gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

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:
Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenie o braku
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podstaw do wykluczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wymaga się od wykonawcy kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA, zgodnie z Art. 15
ust. 1 ustawą tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 838)Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywania działalności
gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.Zobowiązanie podwykonawcy do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
wydaną przez MSWiA, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu
wykonywania działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.Zobowiązanie
podwykonawcy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.W przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty zakresu prac
powierzonych podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. Wykonawca za działania
lub zaniechania podwykonawców, realizujących powierzoną im część zamówienia, odpowiada,
jak za działania lub zaniechania własne.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w
treści SWZ, według formuły „spełnia/nie spełnia”.Niespełnienie któregokolwiek z warunków
spowoduje wykluczenie Wykonawcy.6W przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w druku oferty zakresu prac powierzonych
podwykonawcom.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych
dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
części zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do
niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.Oferta wspólna, składana przez
dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna
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powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:a)
dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;b)
dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;c) kopie dokumentów
dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
Wykonawców.6.14 Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania)
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:a) zobowiązanie do realizacji wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu
zamówienia,b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas
trwania gwarancji jakości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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: 2021-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25
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