
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - nadzór

inwestorski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUTOCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poniatowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Lutocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-317

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6581001

1.5.8.) Numer faksu: 23 6581002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lutocin@lutocin.i-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lutocin.i-gmina.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:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - nadzór
inwestorski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ffa5531-59a7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310324/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 14:33

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001092/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE - nadzór
inwestorski

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

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
http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2021-roku

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: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl
zwanej dalej Platformą

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.8.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

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
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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 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 
 jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał
w niniejszym postępowaniu;
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
� na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
� na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
� na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
� prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
� w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
� prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
� na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest 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: FIN.271.3.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00310324/01 z dnia 2021-12-10

2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin
poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.
Zadanie dotyczy:
- Budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie, zlokalizowany
przy ul. Żeromskiego 2, 09-317 Lutocin, Powiat Żuromiński, województwo: mazowieckie
- Budynku Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul. Szkolna 14, 09-317 Lutocin, Powiat Żuromiński,
województwo: mazowieckie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79131000-1 - Usługi w zakresie dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

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: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może
osiągnąć oferta wynosi 100

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:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
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zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (doświadczenie)

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z punktem 6 SWZ:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postepowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 
o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub be ̨dzie dysponował
osobami niezbe ̨dnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej: 
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia na stanowisku „Koordynator projektu”, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą nie mniej niż:
a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad „projektami”
dotyczącymi efektywności energetycznej co oznacza, że osoba ta posiada: 
i. wykształcenie wyższe i wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem
PRINCE2 practitioner lub PRINCE2 foundation wraz z dowodem ukończenia akredytowanego
szkolenia na poziomie PRINCE2 practitioner - lub równoważne,
ii. wiedzę wynikającą z ukończenia szkolenia w zakresie warunków kontraktowych FIDIC, 
iii. wiedze wynikająca z ukończenia szkolenia w zakresie zarządzania zespołem – Agile lub
równoważny,
iv. imienny certyfikat znajomości biblioteki najlepszych praktyk ITIL na poziomie foundation lub
równoważny,
v. certyfikat ukończenia szkolenia BHP w zakresie procedur przeciwdziałania COVID-19 dla firm
instalacyjnych,
vi. posiada doświadczenie w kierowaniu projektami tj. zarządzała jako kierownik projektu, w
minimum trzech projektach dotyczących efektywności energetycznej (tj. termomodernizacja i/lub
OZE) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł każdy.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra
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Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w
innych krajach* min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcji i robót
ogólnobudowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie
przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie
zawodowe,
d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów
obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.

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:
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporza ̨dzonych nie wcześniej niz ̇ 3 miesia ̨ce
przed jej złoz ̇eniem, jez ̇eli odre ̨bne przepisy wymagaja ̨ wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbe ̨dnych do wykonania zamówienia publicznego, a takz ̇e zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacja ̨ o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu osób stanowi
załącznik nr 4 do SWZ. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.4 SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
b) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 7 lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/ 
d) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy) – zgodnie z załącznikiem Nr 8 /jeżeli dotyczy/. 
e) Dokument potwierdzający wpłatę wadium/jeżeli dotyczy/.
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty składane w postepowaniu będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; dokument
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należy złożyć w osobnym pliku dołączonym do oferty wraz z zaznaczeniem, że załącznik stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa.

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: Nie

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. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
4. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub pełnomocnik w imieniu
każdego z wykonawców odrębnie.
7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu
każdego z wykonawców odrębnie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 8 do 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:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załączony do
specyfikacji wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu: Nazwa adresata: Urząd Gminy w Lutocinie Identyfikator adresata: /6kf90vh7xe/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18
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	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: Nazwa adresata: Urząd Gminy w Lutocinie Identyfikator adresata: /6kf90vh7xe/skrytka
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18



