Ogłoszenie nr 2021/BZP 00192456/01 z dnia 2021-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu do obiektów ARR "AGROREG" S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "AGROREG" SPÓŁKA
AKCYJNA W NOWEJ RUDZIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890514362
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kłodzka 27
1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda
1.5.3.) Kod pocztowy: 57-402
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 872 50 25
1.5.8.) Numer faksu: +48 74 872 50 25
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arr@agroreg.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroreg.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
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 gazu do obiektów ARR "AGROREG" S.A.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09f3f119-1b9d-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192456/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 07:43
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

https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.agroreg.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: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 2.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanego Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. W/w dokumenty składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 1) miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/); 2) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal), adres skrzynki ePUAP:
/AGROREG_SA/SkrytkaESP, służącym do złożenia/zmiany/wycofania oferty oraz dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z ofertą za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Skrzynka ePUAP może
służyć także do przekazywania podmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i
dokumentów; 3)poczty elektronicznej (zamowienia@agroreg.com.pl), służącej do komunikacji i
przekazywania na wezwanie Zamawiającego dokumentów podmiotowych w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub innych
oświadczeń lub wyjaśnień przekazywanych w postępowaniu jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej. Przy czym ten sposób komunikacji nie
jest dopuszczalny dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. 5. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
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oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje wysłane przez Zamawiającego na adres
ePUAP lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z ich treścią. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez
Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez
Wykonawcę w ofercie, np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej. 7. W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania. 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof
Kowalczyk (e-mail: zamowienia@agroreg.com.pl).
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): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, reprezentowana
przez Prezesa Zarządu, tel.: 74 872 50 25, e-mail: arr@agroreg.com.pl; 2) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
podstawowego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.; 4) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7)posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ARR/02/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 niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego (dalej zwanego też: „paliwo gazowe”), obejmująca sprzedaż oraz
dystrybucję do obiektów Zamawiającego (punkty poboru gazu ziemnego (Grupa taryfowa BW-5)
zostały wykazane w Specyfikacji warunków zamówienia – rozdział IV Opis przedmiotu
zamówienia). Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla wykazanych
obiektów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 177 000,00 kWh (Przedstawione
ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do
obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupionego wynikać będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy). Ustalenie ilości
dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia paliwa
gazowego, w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych zamontowanych
w danym obiekcie, rozliczana w cyklach zgodnych z przypisaną grupą taryfową, ze względu na
miejsce odbioru paliwa gazowego, rodzaju i ilości pobieranego paliwa, przy czym Zamawiający
określa minimalną wartość świadczenia stron na kwotę nie mniejszą niż 60% maksymalnego
łącznego wynagrodzenia określonego w umowie (maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się sumą punktów
uzyskanych przez ofertę w następujących kryteriach:
Cena – maksymalnie 100 pkt.
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 100
gdzie:
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów
obliczoną na zasadach określonych powyżej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają: 1) aktualną koncesję wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późń. zm.), zwanej dalej
Prawo energetyczne, 2) aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku
Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na
którym znajdują się punkty poboru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących
Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającej do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym zgodnie z zart. 32
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn.
zm.), 2) Aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zgodnie z art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z
późń. zm.) lub aktualną umowę z Operatorem/Operatorami Systemu Dystrybucyjnego na
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują się obiekty, do
których ma być dostarczany gaz ziemny, jeżeli Wykonawca nie jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego; 3) Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia (suma gwarancyjna nie niższa niż 200 000 PLN).
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:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty; 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia; 3) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w Rozdziale IX. ust. 2 pkt 2) SWZ, składa co najmniej jeden z Wykonawców.
Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamówienie musi
być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazał się spełnieniem tego warunku; 4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SWZ; 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 6) Wszelka
korespondencja dotycząca zamówienia będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem Wykonawców ubiegających się wspólnie 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
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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:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ; 2) Zmiana umowy wymaga dla
swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego
przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-05
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