Szczytno: Zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
Numer ogłoszenia: 175148 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych
"PROMYK" , ul. Pasymska 21A, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089
6231226, faks 089 6231226.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.promyk.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż kolektorów dla
Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane
polegające na dostawie i montażu instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie ciepłej
wody użytkowej w przedsięwzięciu pod nazwą Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3,
45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość i termin wniesienia wadium: 1) każdy
wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium w wysokości 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy). 2) wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.06.2012 r. 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Miejsce i sposób
wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w banku: Millennium Oddział w Szczytnie, numer: 61 1160 2202
0000 0000 3729 8631 z dopiskiem wadium - postępowanie nr ZP-01/2012. 4. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w
formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. 8. Polisa,
poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9.
Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie
odrzucona bez rozpatrywania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, o
których mowa w art. 46 ust. 4a i sut. 5 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień, wykonawca załączy do oferty
oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej
3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł każda i w
zakres której wchodziło zainstalowanie min. 40 kolektorów - z podaniem
wartości realizowanych robót, dat realizacji, ilości kolektorów, odbiorcy oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.
referencje). Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży
wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje). dodatkowo wykonawca załączy do oferty oświadczenie (zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
wykonawca załączy do oferty oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.;
osobami, które będą pełnić funkcje kierowników robót, posiadającymi
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - kierownik
budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
(dopuszcza się osobę z ograniczonym zakresem uprawnień), - kierownik robót
posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w
zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, - kierownik robót posiadający uprawnienia w specjalności
instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza połączenie
wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Na
potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wypełniony
formularz, z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia oraz iż posiadają one wymagane uprawnienia,



jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SIWZ). - dodatkowo wykonawca załączy do oferty
oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) Wykonawca może
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem
osób informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych
osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że
posiada zdolność kredytową i jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Na potwierdzenie
spełniania tego warunku Wykonawca złoży: - informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej
niż 350.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. - aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku inny opłacony dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
350 000 zł. - dodatkowo wykonawca załączy do oferty oświadczenie (zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ) 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone







wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:





nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
certyfikat jakości kolektorów Solar Keymark lub równoważny.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany terminu realizacji umowy np., jeżeli jest
on uzasadniony koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót budowlanych
lub usprawnienia procesu robót, bądź zmiany te są konieczne z powodu wad dokumentacji
projektowej niezależnych od stron, które muszą zostać usunięte podczas wykonywania robót.
2) w szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę osób (wymienionych w ofercie) na
osoby o nieniższych kwalifikacjach i doświadczeniu; 3) zmiana osób nadzorujących ze strony
Zamawiającego,, 4) w przypadku działania siły wyższej uzasadniającej przesunięcie terminu
realizacji umowy; 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku urzędowej zmiany
wysokości podatku od towarów i usług VAT Wykonawca poniesie koszty tej zmiany;
wynagrodzenie umowne brutto określone w ofercie Wykonawcy, nie ulegnie zmianie. 6)
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających faktyczny wpływ na
realizację robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni; 7) wstrzymania robót
przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.); 8) zmiana
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części
umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 9) zmiana Umowy polegająca na zmianie
danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
10) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przypadającego na okres
realizacji przedmiotu umowy i na okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, 11) zamiana
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te
będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące
obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c)

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów; 12) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Ww. zmiany muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.promyk.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW
KOMUNIKACYJNYCH PROMYK, 12-100 Szczytno, ul. Pasymska 21A, piętro I pokój nr
21.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.06.2012 godzina 14:00, miejsce: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY
DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W
WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH PROMYK, 12-100 Szczytno, ul.
Pasymska 21A, piętro I pokój nr 21.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 3. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod
nazwą Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - zakup i montaż kolektorów dla Centrum
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013, Oś priorytetowa 6.-Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2- Ochrona środowiska
przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2- Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

