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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Adres pocztowy: pl. Wolności 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-071
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jędrzej Gajowiak
E-mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl
Tel.: +48 717159884
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/formularze.aspx

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: kultura

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz skrzyń transportowych dla Narodowego
Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Numer referencyjny: FZP.261.PN44.2019

II.1.2) Główny kod CPV

31520000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego dla NFM.
2. W szczególności:
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— część 1: Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wash Clay Paky HY B-EYE K15
lub równoważna – 16 kpl, oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa efektowa beam
Robe Super Spikie lub równoważna – 18 kpl;
— część 2 – skrzynie transportowe: Casy (opakowanie transportowe typu SS) na 2
urządzenia Vari Lite VL 1100 – 2szt., Casy (o.t.SS) na 1 urządz. VARI LITE VL 3015 LT
SPOT –6szt., Casy (o.t.SS) na 1 urządz. VARI LITE VL 3515 SPOT – 12szt., Casy (o.t.SS)
na 2 urządz. VARI LITE VLX – 4szt., Casy (o.t.SS) na 4 urządz. DTS MAX – 3szt., Casy
(o.t.SS) na 2 urządz. MARTIN QUANTUM PROFILE – 4 szt., Casy (o.t.SS) na 2 urządz.
MARTIN QUANTUM WASH – 4 szt., Casy (o.t.SS) na 4 urządz. PHILIPS SELECON PL CYC
2 RGBW – 4szt., Casy (o.t.SS) na przewody DMX – 1szt., Casy (o.t.SS) na przewody
zasilające – 1szt., Casy (o.t.SS) na przewody zasilające PowerCon i rozdzielacze –
1szt., Casy(o.t.SS) na przewody siłowe – 1szt.
3. Okres gwarancji – min. 24 miesiące.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31520000
31000000
31500000
31530000
44320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514
II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego opisanego poniżej
dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Poprzez
dostawę przedmiotu zamówienia rozumieć należy dostawę ww. przedmiotów do
siedziby Zamawiającego bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W szczególności zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń:
a) oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wash Clay Paky HY B-EYE K15 lub
równoważna – 16 kompletów,
b) oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa efektowa beam Robe Super Spikie lub
równoważna – 18 kompletów.
3. Minimalny okres gwarancji na ww. urządzenia wynosić powinien min. 24 miesiące
od dnia odbioru końcowego urządzenia.
4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”, współfinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020,
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie:
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Numer
identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 16 000,00 PLN (słownie:
szesnaście tysięcy złotych, 00/100).
3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa skrzyń transportowych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

44613400
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514
II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego opisanego poniżej
dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Poprzez
dostawę przedmiotu zamówienia rozumieć należy dostawę ww. przedmiotów do
siedziby Zamawiającego bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W szczególności zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń –
przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzyń transportowych opisanych poniżej:
a) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia VARI LITE VL 1100 – 2
sztuki,
b) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na pojedyncze urządzenie VARI LITE VL
3015 LT SPOT – 6 sztuk,
c) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na pojedyncze urządzenie VARI LITE VL
3515 SPOT – 12 sztuk,
d) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia VARI LITE VLX – 4
sztuki,
e) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na cztery urządzenia DTS MAX – 3 sztuki,
f) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia MARTIN QUANTUM
PROFILE – 4 sztuki,
g) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na dwa urządzenia MARTIN QUANTUM
WASH – 4 sztuki,
h) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na cztery urządzenia PHILIPS SELECON PL
CYC 2 RGBW –4 sztuki,
i) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody DMX – 1 sztuka,
j) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody zasilające – 1 sztuka,
k) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody zasilające PowerCon i
rozdzielacze – 1 sztuka,
l) Casy (opakowanie transportowe typu SS) na przewody siłowe – 1 sztuka.
3. Minimalny okres gwarancji na ww. urządzenia wynosić powinien min. 24 miesiące
od dnia odbioru końcowego urządzenia.



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

4. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia”, współfinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020,
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie:
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Numer
identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1097/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 200,00 PLN (słownie: dwa
tysiące dwieście złotych, 00/100).
3. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji
zamówienia:
— część 1 –
w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 dostawę sprzętu
oświetleniowego o wartości nie mniejszej niż 520 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset
dwadzieścia tysięcy złotych brutto);



Sekcja IV: Procedura

— część 2 –
w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 dostawę skrzyń
transportowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w
następującym zakresie:
a) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały
wpływ na realizację umowy,
b) zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
NFM, jak i od Wykonawcy,
d) sposobu rozliczenia umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po
stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi zarówno od NFM, jak i od Wykonawcy,
e) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie NFM lub okolicznościami niezależnymi
od Stron.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego (Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl.
Wolności 1, POLSKA, IV piętro, Sala konferencyjna)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

1. Otwarcie wszystkich pobranych z platformy ePUAP ofert następuje poprzez użycie
aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego (udostępnianego przez
miniPortal po upływie terminu składania ofert).
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 7.
2. Podstawy wykluczenia
a) Zamawiający wyklucza Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp: z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 243)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe (t.j.
Dz.U. 2019, poz. 498).
3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega wykluczeniu: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w niniejszym punkcie, musi zawierać aktualny
wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);
f) wykaz zrealizowanych dostaw;
g) pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z
dokumentu pkt 4b.

VI.4) Procedury odwoławcze



VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą
elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie: — 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy Pzp;— 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
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a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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