
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A.
Komeńskiego w Lesznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w
Lesznie

1.3.) Oddział zamawiającego: PWSZ Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411123351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655296092

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marika.neimann@pwsz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

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:

Przebudowa Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A.
Komeńskiego w Lesznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e337390d-87cb-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019397/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 10:57

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/pn/pwsz_leszno

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://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_lesznoW
celu skróceniaczasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
Zamawiającym aWykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywanebyły w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomośćdo Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień orazinformacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcieprzycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomośćzostała wysłana do Zamawiającego.Zamawiający będzie
przekazywał Wykonawcom informacje wformie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi napytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będziezamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.Zamawiający nie ponosiodpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna
się z treścią ofertyprzed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość doZamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będziebrana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązeknarzucony w art. 221 ustawy.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pldotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofertoraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.plznajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeFormaty plików wykorzystywanych
przezWykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w
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sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.a)
Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej
kompresjidanych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7ZZaleca się,
abykomunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza
“Wyślijwiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia
RODOinformujemy,że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa
SzkołaZawodowa im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno. Na podstawie
obowiązującychprzepisów,wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się:a) listowniena adres: 64-100 Leszno, ul. Mickiewicza 5b) przez e-mail:
iodo@pwsz.edu.pl.Daneosobowepozyskane w związku niniejszym postępowaniem przetargowym będą
przetwarzane wnastępującychcelach: a) związanych z przetargiem; b) związanych z dochodzeniem
ewentualnychroszczeń,odszkodowań; c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; d)
udzielania odpowiedziw toczących się postępowaniach. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych jest koniecznośćwypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (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: K-GT-43-232-2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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: Przebudowa Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w LeszniePrzedmiotowe roboty budowlane obejmują remont,
przebudowę istniejącego obiektu kubaturowego (budynek DS) Zamawiającego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne wod.-kan, c.o. c.w. elektryczną wewnętrzną
instalację niskoprądową, teletechniczną, informatyczną, multimedialną). Wykonawca
zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących
terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót.Ogólny zakres
zadania inwestycyjnego (rzeczowy robót) obejmuje wykonanie:Zakres prac
rozbiórkowych/demontaże wewnętrzne:� Roboty rozbiórkowe dla ścian działowych
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wewnętrznych� Demontaż wyposażenia umywalni, toalet ogólnodostępnych, stolarki okiennej�
Demontaż posadzki parteru w obrębie korytarza� Demontaż okładzin ściennych na
korytarzachZakres robót budowlanych wewnętrznych:� Przebudowa układu pokoi�
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych� Wykonanie warstw posadzkowych na stropach�
Wykonanie nowych ścianek działowych� Wykonanie schodów zewnętrznych do wyjścia z klatki
środkowej� Wykonanie otworów drzwiowych, nadproży, ścianek systemowych, przegród
wewnętrznych� Wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych� Wykonanie
uzupełnień w ścianach istniejących, sufitach, wykonanie gładzi� Malowanie i naprawy tynków
wewnętrznych� Montaż nowych drzwi (drzwi do pokoi z kontrolą dostępu).Instalacje sanitarne
wewnętrzne:� Instalacje grzewcze (instalacje c.o. i c.w.)� Instalacje wod.-kan. (woda zimna,
woda ciepła, kanalizacja sanitarna)� Zmiana lokalizacji hydrantów wewnętrznych oraz
wyprowadzenie jednego hydrantuInstalacje elektryczne wewnętrzne:� Instalacja oświetlenia
podstawowego� Instalacja gniazd wtykowych 230V� Zasilanie urządzeń technologicznych�
Ochrona przepięciowa instalacji oraz ochrona przeciwporażeniowa instalacjiInstalacje
teletechniczne wewnętrzne:� Instalacja telefoniczna� Instalacja LAN� Instalacja kontroli
dostępuInstalacje teletechniczne przeciwpożarowe:� Instalacja systemu sygnalizacji pożaru�
Instalacja DSO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem wyższym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

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: Szczegółowo opisano w Sekcji XXI SWZ

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia, z
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na
stanowisku kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

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.
1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w
zakresie:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia w
tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowejW zakresie warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców
którzy:1.4.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:1.4.1.1. co najmniej 1 (jedną) robotę
budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia (należy przez
to rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę: budynku użyteczności publicznej, budynku
wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego) o wartości min. 2 000 000,00 PLN
brutto.1.4.1.2. co najmniej 1 (jedną) robotę o podobnym charakterze do robót stanowiących
przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć wykonanie, przebudowę, rozbudowę
wewnętrznej instalacji niskoprądowej, teletechnicznej, informatycznej, multimedialnej w budynku
użyteczności publicznej, budynku wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego) o
wartości min. 300 000,00 PLN brutto. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty w
innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie
NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;1.4.2. wykażą się dysponowaniem osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:1.4.2.1. minimum jedna (1)
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy;1.4.2.2. minimum jedna (1) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;1.4.2.3. minimum jedna (1)
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:- art.
108 ust. 1 ustawy- art. 109 ust. 1pkt 4,5 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe1.1. Do składanej oferty Wykonawca
dołączy :a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do SWZb) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.� Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi
dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.� W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.� Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby.c) Zaakceptowany Wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ.1.2. Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych, którymi są: tabela 11) Wykaz robót wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są
wykonywane.Wykaz musi zawierać min jedną robotę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej
umowy polegającej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto – wzór wykazu stanowi załącznik
nr 2A do SWZ.Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 do
dnia 08.04.2021r. 3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.4.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu – Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
45 1240 4722 1111 0000 4851 7298;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach
ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
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5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
2019, poz. 310, 836 i 1572).5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 4 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium powinno być oznaczone w sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.4. W przypadku wspólnego
ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia
wskazane w sekcji VIII tabeli 1 pkt. 1 składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.3 stosuje się odpowiednio.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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