
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dzierzgońska 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-433

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mikolajkipomorskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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:

"Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24a98fa4-c821-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076523/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09 10:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003160/01/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont drogi gminnej Mirowice-Pierzchowice

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/mikolajkipomorskie

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/mikolajkipomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie
, dalej Platformą.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Brygida Podlaska. W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń,
wniosków zawiadomień i informacji odbywa się przy użyciu Platformy.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do danego Wykonawcy.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie.
Szczegółowy opis w SWZ.

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): Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ochronie
danych – RODO) informuję,:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 82-433 Mikołajki
Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
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2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: IOD@fioi.org, tel.552394874
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 
o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice - Mirowice”
o realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
o w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa
dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie
Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie
wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas,
niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są
ewentualne konsekwencje niepodania danych
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel
przetwarzania
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
o osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych
o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z
którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej
dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych
12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
stosuje profilowania
13. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021.BP

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
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Pierzchowice – Mirowice, której celem
jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego wraz z prawidłowym odwodnieniem,
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. 
W ramach zadania planuje się:
- wytyczenie projektowanych prac w terenie,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś
- poprawę parametrów geometrycznych drogi poprze korektę łuków pionowych, poziomych oraz
skrzyżowań,
- poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowę nowych, 
- budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
- zagospodarowanie zieleni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

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: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie nastepujące kryteria oceny ofert: Cena - 60 %=60 pkt., Okres gwarancji i rękojmi -40
%=40 pkt.

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

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: Nie
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę/przebudowę
lub i wymianę nawierzchni z płyt yomb o wartości minimum 300 tys. zł. brutto.

UWAGA! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie co najmniej
protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP
na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek doświadczenia musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
2) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej
powierzona tj:
a) Osoba do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
- wymagana liczba osób: 1
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane ( wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej)
b) Osoba do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych:
- wymagana liczba osób: 1
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane ( wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy
obowiązujących przepisów) di kierowana robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
UWAGA! Stosownie do art. 12a Prawo budowlanego samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.
UWAGA! Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości
zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z
posiadanego zaświadczenia.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wymagany warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu
Wykonawca składa:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty 
i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty
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budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000 zł słownie: piętnaście
tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie
musi
obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać
Gminę Mikołajki Pomorskie , ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu
pocztowego, na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu z wadium prześle
oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji ( bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć
się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek
bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sztumie nr 32 8309 0000 0000 0130 2000
0050 
(w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania ZP.271.4.2021.BP najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp
wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje
rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa
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do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie
lub
gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o
zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o których mowa w
pkt. 10.2 , składa każdy z Wykonawców, oświadczenie , o którym mowa w pkt. 9.2., składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w 
postępowaniu. W przypadku gdy spełnienie warunku opisanego w pkt. 7.2. :
1) wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
2) wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
- Wykonawcy oświadczają w pkt.9 Formularza ofertowego- załącznik nr 1, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 9, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9, przy
czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.8 składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków w zakresie i na
zasadach opisanych w pkt. 7.2.

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:
zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie. Zmiany umowy
dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych w paragrafie 12 Projektowane
postanowienie umowy.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa sie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24
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