
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa oleju napędowego eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w latach 2022 – 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE W KCYNI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340854204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nakielska 9

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkimkcynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgkimkcynia.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: Ogólne usługi publiczne

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 oleju napędowego eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w latach 2022 – 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bade935f-3e2a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00336770/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29 15:10
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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://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

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: Wszystkie szczegóły dot.
komunikacji elektronicznej, strony internetowej, oświadczenia z art. 125 ust. 1, podmiotowych i
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

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): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

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
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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

1. Realizacja zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego o parametrach
wskazanych poniżej, w szacunkowej ilości w okresie realizacji zamówienia wynoszącej 150 m3:
a) olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku i średnich temperatur
powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15 oC wynoszącej 820-845 kg/m3,
zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0 oC do -25 oC (w zależności od
odmiany);
b) paliwo oferowane i dostarczane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w
Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie,
w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C-04005, EN
ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących;
c) partie oleju napędowego dostarczane będą przez Wykonawcę środkami transportu do tego
przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zamawiającego i będą
przepompowywane do udostępnionych mu w tym celu zbiorników;
d) Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie elementy
cenotwórcze oraz koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:
� cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w Rozdziale I pkt I ppkt 6
SWZ,
� koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,
� koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,
� stały opust od ceny hurtowej paliwa, powiększonej o marżę Wykonawcy, który będzie
obowiązywał przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia
przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający zastrzega, że podana w pkt. 1 szacunkowa łączna ilość paliwa zamówiona w
czasie trwania umowy może ulec zmianie o +/- 20%, co Wykonawca poprzez złożenie oferty
akceptuje i nie będzie wnosił z tego tytułu zastrzeżeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134200-9 - Paliwo diesla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częściowej
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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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na
podstawie art. 112 ustawy oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu
okoliczności określonych w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej
ewidencji;
b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
- posiadać koncesję, zezwolenie lub licencję na dystrybucję i sprzedaż paliw;
- prowadzić działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu paliw (wraz z ich
przepompowywaniem do zbiorników);
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
- dysponować zasobami finansowymi umożliwiającymi bieżącą realizację zamówienia, ponieważ
Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek w związku z realizacją zamówienia
(Zamawiający przewiduje płatności częściowe – oddzielnie za każdą dostawę częściową paliwa
w terminie wynikającym z postanowień umowy i w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę /
rachunek);
d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- wykonać w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwa zamówienia polegające na częściowych
dostawach (wraz z przepompowaniem) paliw; zamówienie należy rozumieć jako umowę
(zlecenie), w oparciu o którą(e) Wykonawca dostarczył paliwo dla jednego podmiotu
przynajmniej dwukrotnie w okresie obowiązywania tej umowy (tego zlecenia);
- dysponować taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe, bezpieczne i zgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie dostaw i przepompowywanie
paliwa do zbiorników każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego,
- dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierowcami, którzy dostarczą i
przepompują każdą z dostaw częściowych paliwa do zbiorników każdorazowo wskazanych
przez Zamawiającego;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00336770/01 z dnia 2021-12-29

2021-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



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:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – w
celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. a) SWZ,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat także dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX
ppkt 1 SWZ,
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne także
dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ¬– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ,
4) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3) – w celu potwierdzenia
spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) koncesja, zezwolenie lub licencja na dystrybucję i sprzedaż paliw,
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. c
SWZ,
3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy
dostawy te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 5) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania
z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ,
Dowodami, o których mowa w lit. a, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonane – a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) dowód wniesienia wadium – w przypadku wadium niegotówkowego należy złożyć dokument
(w szczególności: gwarancję lub poręczenie) potwierdzający przyjęcie przez gwaranta
zobowiązania do zapłaty wadium, zgodnie z zapisami pkt. X SWZ,
b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy,
c) zobowiązanie podmiotu(ów) udostępniającego(ych) zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny(e) podmiotowy(e)
środek(ki) dowodowy(e) potwierdzający(e), że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego(ych) podmiotu(ów) oraz potwierdzające, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotem(ami) udostępniającym(i) zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace związane z rozmieszczeniem i
instalacją przedmiotu zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie
wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) 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.2020.299 t.j.).
3. Wadium w pieniądzu winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na
rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić
przed terminem składania ofert.
4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt I ppkt 2 SWZ.
5. Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Wadium przetargowe
– ZGKIM/285/12/2021” oraz podać informację o numerze rachunku bankowego Wykonawcy, na
które ma zostać dokonany zwrot wadium.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie,
b) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
c) winno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania (wskazane na 1. stronie SWZ),
f) jako beneficjent gwarancji / poręczenia winien być wskazany Zamawiający,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy) poręczenie / gwarancja winno/a obejmować swą treścią wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia /
gwarancji), bądź z treści dokumentu winno wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium – w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie
odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania dot. ofert wspólnych zostały określone w pkt. XIII Rozdziału I SWZ.

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

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. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w szczególności w zakresie:
a) zmiany, wprowadzenia bądź rezygnacji z wykonania umowy z udziałem podwykonawców,
b) zmiany terminu wykonania zamówienia bądź terminu wykonywania dostaw częściowych – z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej w szczególności: 
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy mające wpływ na terminy wskazane w umowie winny być zgłaszane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od wystąpienia
(powstania / zajścia) okoliczności mających wpływ na te terminy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowią zmiany dotyczące
obsługi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczególności: zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób odpowiedzialnych za realizację
przedmiotowej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/556769

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-03
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