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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307323-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Sprzęt elektroniczny
2022/S 109-307323
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738
Adresy internetowe:
Główny adres: www.put.poznan.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://info.put.poznan.pl/zamowienia/wszczete
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/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części
Numer referencyjny: RD/ZP/43/22

II.1.2)

Główny kod CPV
31710000 Sprzęt elektroniczny

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i osprzętu
elektronicznego.
Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych.
Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów,
mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne
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:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i osprzętu
elektronicznego.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
31710000 Sprzęt elektroniczny
31711000 Artykuły elektroniczne
32420000 Urządzenia sieciowe
48820000 Serwery

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3A, Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i osprzętu
elektronicznego

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie wszystkich urządzeń opisanych w załączniku nr 8 A, w karcie produktu
nr R/I/1 zamontowanych w obudowach / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w załączniku nr 8 A, w karcie nr R/
I/1 w ilości 2 sztuk. / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w załączniku nr 8 A w karcie nr R/I/2
w ilości 2 sztuk. / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39134000 Meble komputerowe
39151200 Stoły robocze

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
• miejsce dostawy mebli opisanych w karcie produkty nr CBm/III/3: Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3a,
Poznań.
• miejsce dostawy pozostałych mebli: Międzyinstytutowe Laboratorium Konstrukcji Bud

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie 3 stołów laboratoryjnych opisanych w załączniku nr 8 B, karcie
produktu nr Bm/II/2 w dodatkowy moduł metalowej szafki zamykanej na klucz. / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie wzmocnienia konstrukcji wszystkich stołów opisanych w załączniku nr
8 B, w karcie nr CBm/II/3 poprzez zastosowanie metalowych stelaży / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja wysokości wszystkich stołów opisanych w załączniku nr 8 B, w karcie nr
CBm/II/3 przez regulację długości nóg w zakresie min. 15 mm / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów,
mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39134000 Meble komputerowe
39151200 Stoły robocze

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3A, Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:
Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów,
mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w załączniku nr 8 C, w kartach
produktu nr KRCB1/1, KRCB1/2, KRCB1/3, KRCB1/4, KRCB1/5, KRCB1/6, KRCB1/7, KRCB1/8, KRCB1/9,
KRCB1/10, KRCB1/11, KRCB1/12, KRCB1/13 i KRCB1/14 w ilościach wskazanych w tym załączniku. / Waga:
10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w karcie produktu nr KRCB2/1 w
ilości 48 sztuk. / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie dodatkowych urządzeń opisanych w karcie nr KRCB3/1 w ilości 48
sztuk i nr KRCB3/2 w ilości 48 sztuk. / Waga: 5,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie pojemników na elementy stanowiące przedmiot zamówienia, np. z
tworzywa sztucznego, z pokrywą, o wymiarach min. 37x25x12 cm – maks. 40x30x15 cm, w ilości 48 szt / Waga:
10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II.2.14)

Informacje dodatkowe

5/9

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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 opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych
dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 7 do
SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub
uczestniczy.
c) dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
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;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonywał co najmniej:
o Pakiet I: 3 dostawy w zakresie sprzętu komputerowego, aparatury i sprzętu sieciowego o wartości co najmniej:
5 000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
o Pakiet II: 3 dostawy w zakresie wyposażenia laboratoriów lub zapleczy socjalnych lub mebli o wartości
przynajmniej: 2 000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
o Pakiet III: 3 dostawy w zakresie sprzętu komputerowy, aparatury i sprzętu sieciowego oraz elementów
programowalnych o wartości przynajmniej: 10 000,00 zł brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z
załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1) Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6A, załącznik nr 6B,
załącznik nr 6C do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych
z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia
2) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. przedłożyć:
3) Umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
4) Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (e-mail, telefon komórkowy) osób (osoby), która będzie
odpowiedzialna

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na
miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ Zamawiający wymaga
przedstawienia następujących przedmiotowych środków dowodowych tj.: opisy techniczne przedmiotu
zamówienia w postaci wykazu oferowanego sprzętu i oprogramowania sporządzonego w formie tabelarycznej
z podaniem producenta, modelu/symbolu producenta/konfiguracji – (załącznik nr 11A, 11B, 11C do SWZ)
Niniejszy dokument Wykonawca składa wraz z ofertą.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że
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oferowane przez niego dostawy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty
potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
3. RODO – klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – link:
https://info.put.poznan.pl/zamowienia
https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP
%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf
4. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na
stronie internetowej www.put.poznan.pl
5.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne pakiety. Wykonawca
może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.
1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem przypadków
określonych w ustawie PZP.
4)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5)Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.
7) Zamawiający nie wprowadza wymogu dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów.
8) Zamawiający nie wprowadza wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
9) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 PZP.
10)Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art.
121 PZP;
11) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
6.W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) aktualne oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu JEDZ – jednolitego europejskiego formularzu
zamówienia (ESPD), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września Pzp
oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego;
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
5)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy ORAZ art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art 5 k oraz art. 7 ust. 1
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
2.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2022
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