Ogłoszenie nr 1100000077-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego:
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku
Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości
Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką
Regionu (znak sprawy:Domek Myśliwski - 25 - 2018).
OGŁOSZENIE O KONCESJI - Usługi
Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im.
Tadeusza Sygietyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27545800000, ul. ul. Świerkowa 2
, 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 088 888, , e-mail
zp@mazowsze.waw.pl, , faks 222 088 800.
Adres strony internetowej (URL): www.mazowsze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. c
ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. poz. 1920), zwanej dalej „ustawą o umowie koncesji” (proszę określić)
Instytucja Kultury
I.3) KOMUNIKACJA:
Dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (URL) (w postępowaniach
podzielonych na etapy informację tą można podać w zaproszeniu do składania ofert ) Tak
www.mazowsze.waw.pl,
Część dokumentów koncesji zostanie udostępniona w inny sposób niż za pomocą środków
komunikacji elektronicznej z uwagi na szczególne względy techniczne lub związane z
bezpieczeństwem (w postępowaniach podzielonych na etapy informację tę można podać w
zaproszeniu do składania ofert ): Nie
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Na adres:Tak
PZLPiT Mazowsze, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy, budynek Matecznik, sekretariat.
Elektronicznie na adres:Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI
II.1 Nazwa:
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku
Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości
Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką
Regionu (znak sprawy:Domek Myśliwski - 25 - 2018).
Numer referencyjny: (jeżeli dotyczy):
(znak sprawy: Domek Myśliwski - 25 - 2018).
Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu
Unii Europejskiej: Tak
Nazwa i numer projektu/programu:
ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu

II.2 Rodzaj umowy koncesji:
Roboty budowlane:
Usługi: Tak
II.3 Informacja o częściach:
Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części:Nie
Oferty można składać w odniesieniu do:

Maksymalna liczba części przedmiotu umowy koncesji, w których umowa może być
zawarta z tym samym wykonawcąNie
0
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy koncesji łącznie w odniesieniu
do następujących części lub grup części Nie

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji:(wielkość lub zakres usług lub robót
budowlanych, a w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części także
rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań, o
których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji):
Przedmiotem koncesji jest efektywne administrowanie pomieszczeniami w budynku Domku
Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Karolinie, w miejscowości
Otrębusy, zrewitalizowanym w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką
Regionu współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013,
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, działanie 6.1 Kultura, z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu
wykorzystania i przeznaczenia obiektu powstałego w wyniku realizacji projektu, zachowania
wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.
Wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do eksploatacji, w tym
pobierania pożytków z przedmiotu koncesji. Szacunkowa wartość koncesji: 1.438.636,00 zł.
II.5 Główny kod CPV:70130000-1
Dodatkowe kody CPV:(jeżeli dotyczy)
II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji:(jeżeli dotyczy):
Wartość bez VAT: Waluta:
II.7 Okres obowiązywania umowy koncesji:
Okres w miesiącach:120 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, FINANSOWYM,
TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI
III.1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1 Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej(jeżeli dotyczy):
Wykaz kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego
poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
O udzielenie koncesji mogą ubiegać się podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu,
które spełniają następujące warunki: - posiadają zdolność ekonomiczną i finansową Koncesjodawca dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia
Koncesjonariusza. - posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym: -- posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie, -- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania
przedmiotu koncesji, -- posiadają odpowiednie doświadczenia i wykształcenie Koncesjodawca dokona oceny warunku na podstawie oświadczenia Koncesjonariusza, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Koncesjodawca dokona oceny warunku
na podstawie oświadczenia Koncesjonariusza, - nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskały przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wykonywania decyzji
właściwego organu - Koncesjodawca uzna, że warunek został spełniony jeżeli
Koncesjonariusz do oferty załączy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie były karane same, jak również ich
wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu, za przestępstwa popełnione w
związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z organizowanej grupie albo w związku
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - Koncesjodawca
uzna, że warunek został spełniony jeżeli Koncesjonariusz do oferty załączy dokumenty
świadczące o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy,
członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie
umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, powyższe
warunki spełniają one wspólnie, za wyjątkiem warunku przewidzianego w sekcji III, części
III, lit. a) tiret 4 i 5, który powinien być spełniony przez każdy podmiot osobno..
III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jeżeli dotyczy):
Wykaz kryteriów wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu
spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
Umowa koncesji jest zastrzeżona dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których
głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
albo w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub osób defaworyzowanych: Nie
Minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych wynosi:%
osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych
III.1.3 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
Kandydat ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim, w
sposób czytelny i trwały. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu Wniosek o
zawarcie umowy koncesji. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy koncesji.
Wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które powinno zostać opisane w sposób
następujący: Wniosek o zawarcie umowy koncesji na wykonanie usługi w zakresie
zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi dla Operatora Zewnętrznego
pomieszczeniami w budynku Domek Myśliwski w zabytkowym zespole pałacowo parkowym
w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanym w ramach projektu Zabytkowy
Park Mazowsza Wizytówką Regionu
III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy
koncesji w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie
koncesjiNie
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w
przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy
wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji):
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 9 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 10 ustawy o umowie koncesji Nie
III.2.2 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy
koncesji na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w
przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy
wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji):
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji Nie

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 7 ustawy o umowie koncesji Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 8 ustawy o umowie koncesji Nie
III.2.3 Podstawy wykluczenia podwykonawców
Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla
wykonawców także do bezpośrednich podwykonawców koncesjonariusza Tak
Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla
wykonawców także do dalszych podwykonawców koncesjonariuszaNie
III.2.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
III.3 DOKUMENTY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE
SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE SKŁADANYMI DOKUMENTAMI
III.3.1 Wymagania związane ze składaniem oświadczenia o spełnianiu kryteriów
kwalifikacji oraz braku podstaw wykluczenia::
Kandydat ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim, w
sposób czytelny i trwały. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu Wniosek o
zawarcie umowy koncesji. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy koncesji.
Wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które powinno zostać opisane w sposób
następujący: Wniosek o zawarcie umowy koncesji na wykonanie usługi w zakresie
zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi dla Operatora Zewnętrznego
pomieszczeniami w budynku Domek Myśliwski w zabytkowym zespole pałacowo parkowym
w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanym w ramach projektu Zabytkowy
Park Mazowsza Wizytówką Regionu
III.3.2 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na
potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji::

IIII.3.3 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia::

III.3.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
III.4 INNE DOKUMENTY
: Podmiot, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie, jeżeli
odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - dokumenty świadczące o
niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu,
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli Kandydat ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające spełnienie warunków w postępowaniu, a w szczególności że: i. nie otwarto
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków, ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawcy nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków, iii. kandydat, jego wspólnicy, partnerzy, komplementariusze,
członkowie zarządu, nie są karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania wniosków, iv. jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania
Kandydata nie wydaje się dokumentów urzędowych, o których mowa wyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii. Dokumenty
sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem przysięgłym z języka obcego na
język polski, zaopatrzone w apostille, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy..
III.5 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI
III.5.1 Minimalne wymagania(jeżeli dotyczy):

III.5.2 Realizacja przedmiotu umowy koncesji jest zastrzeżona przepisami ustawowymi
lub administracyjnymi dla określonych zawodów (dotyczy umowy koncesji na usługi): Nie
Wykaz aktów prawnych, z których wynika zastrzeżenie:

III.5.3 Wymagania związane z realizacją umowy koncesji (jeżeli dotyczy)
Koncesjonariusz musi określić w Programie Operatora jakie zadania własne chciałby
prowadzić w Domku Myśliwskim. Koncesjonariusz jest obowiązany do świadczenia usług na
poziomie cenowym dostępnym dla rynku lokalnego. Koncesjonariusz zobowiązany jest
zatrudnić do wykonywania czynności dotyczących koncesji min. 3 osób na umowę o pracę na
cały etat, w tym co najmniej jedną kobietę, w całym okresie obowiązywania umowy koncesji.
III.5.4 Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji
umowy koncesji wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób : Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Zamawiający zaprasza do składania:
ofert Tak, albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji Nie
IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2019-01-31
Godzina:14:00
IV.3 Języki, w których można sporządzać oferty albo wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
polski
IV.4 Zasady, którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(jeżeli dotyczy):
Minimalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Nie
Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu Nie
Obiektywne i niedyskryminacyjne zasad, którymi zamawiający będzie kierował się przy
ograniczaniu liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu:

IV.5 Kryteria oceny ofert:
Kryteria i ich opis:
Kryteria
Znaczenie
Wysokość opłaty za nocleg od jednej osoby
40,00
Wysokość miesięcznej opłaty koncesyjnej dla Koncesjonariusza 60,00

IV.6 Unieważnienie postępowania
Przewiduje się unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części umowy koncesji, nie zostaną przyznane
Nie
IV. 7 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
SEKCJA V: INFORMACE UZUPEŁNIAJĄCE
V.1 Zmiana umowy
Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy: Nie
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian :

V.2 Informacje o charakterze poufnym
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):
V.3 WNOSZENIE ODWOŁAŃ
V.3.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań
Nazwa: , Adres: , Miasto: ,Kod pocztowy: , Państwo: , Województwo: , tel. , e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):
V.3.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań:
.
V.3.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań
Nazwa: , Adres: , Miasto: ,Kod pocztowy: , Państwo: , Województwo: , tel. , e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):
V.3.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

