
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

"Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej" Przetarg
II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZELECZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413107

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 4

1.5.2.) Miejscowość: Strzeleczki

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-364

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 407 66 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@strzeleczki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.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:

"Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej" Przetarg
II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-904c68a6-0f11-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172850/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-07 13:51
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002022/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej

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
miniportal.uzp.gov.pl

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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy
Strzeleczki) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zp@strzeleczki.pl. 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. poz. 2452). 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 
4. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.

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 punktem XXXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem XXXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.IV.271.23.2021.MM

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 budowa przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb zasilania
oczyszczalni ścieków w Mosznej poprzez wykonanie linii kablowej WLZ od projektowanego
złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 302/4 do rozdzielnicy głównej budynku oczyszczalni
ścieków zlokalizowanego na działce nr 298/6.
Podstawowe dane techniczne:
• napięcie zasilania : 400 [V]
• układ sieci: TN-C
• moc czynna przyłączeniowa : Pi=35,0 [kW],
• moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) obiektu: Ps= 11,0 [kW]
Opis szczegółowy:
Od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w pobliżu stacji transformatorowej SN/nN
„Moszna PSK” OPW 50667 do wykonywanego złącza kablowego zlokalizowanego bezpośrednio
przy budynku oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce nr 298/6 należy ułożyć linię
kablową WLZ zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. PZT - załącznik projektu
budowlano-wykonawczego). Linię wykonać kablem typu YAKXS 4x120mm2. Kabel należy
układać w wykopie o głębokości 80cm na 10cm podsypce z piasku. Kabel prowadzić w wykopie
linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu. Po ułożeniu kabel należy przysypać 10cm
warstwą piasku, następnie 15cm gruntu rodzimego, oznaczyć folią kalandrową koloru
niebieskiego o szer. 25cm i grub. 0,5mm oraz pozostałą ziemią 
z wykopu, ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Odległość folii od
kabla powinna wynosić minimum 25cm. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń linii kablowej 
z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne linie kablowe,
sieć wodociągowa, sieć teletechniczna itd. oraz pod drogami kabel układać w rurach
osłonowych typu DVK 110 oraz SRS 110 koloru niebieskiego. W miejscu skrzyżowania
przyłącza z Drogą Wojewódzką nr 409 kabel należy przeprowadzić pod jezdnią i dnem rowu
metodą bezwykopową, bez naruszenia nawierzchni i konstrukcji jezdni oraz rowu. 
Prace ziemne w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Prace
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ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń
technicznych, prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenach zieleni
lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom 
lub krzewom. 
Złącze kablowe ZK należy zabudować bezpośrednio przy budynku oczyszczalni ścieków, w
miejscu wskazanym na rys. PZT - załącznik projektu budowlano-wykonawczego W złączu
należy zabudować rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy typu RBK 1 VD prod. APATOR.
Rozłącznik wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe typu NH1C gG 40A/500V.
W złączu należy wykonać główną uziemiającą przyłączoną do uziomu którego wartość
rezystancji nie powinna przekraczać Re <10Ω.Od złącza to rozdzielnicy głównej ułożyć linię
zasilającą wykonaną przewodem typu YDYżo 5x16mm2. Linię kablową prowadzić w obrębie
budynku w rurach osłonowych typu RL36. 
Uziom należy wykonanać taśmą stalową ocynkowaną typu FeZn 30x4mm. Uziom prowadzić we
wspólnym wykopie z linią kablową. Uziom ułożyć nad przewodem, w warstwie gruntu
rodzimego. Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić R<10Ω. 
W przypadku nie uzyskania w/w wartości rezystancji należy wykonać dodatkowe uziomy
pionowe w pobliżu złącz i połączyć je z uziomem. Wszystkie połączenia w ziemi wykonywać
poprzez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. 
Do realizacji powyższego zadania należy stosować wyroby i materiały dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:
• Aprobatę techniczną, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Deklarację lub certyfikat zgodności z PN 12.
Po wykonaniu robót, przed podaniem napięcia zasilającego, wszystkie urządzenia
i kable elektryczne należy poddać oględzinom, próbom oraz badaniom, w celu sprawdzenia
poprawności wykonania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją. 
Po ułożeniu kabli wykonać próby ciągłości oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napięcia
zasilającego należy wykonać pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. Zakres
wymaganych prób i badań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z przeprowadzonych oględzin, badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest 
do sporządzenia protokołów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają : dokumentacja projektowa – załącznik nr
10 do SWZ, przedmiary robót – załącznik nr 11 do SWZ, STWiOR załącznik nr 12 do SWZ.
Wszystkie prace związane z realizacją zadania, należy wykonać zgodnie 
warunkami przyłączenia Tauron nr WP/033043/2020/O03R06 z dnia 30.04.2020 r.,
obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

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:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

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.
O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje
warunku w tym zakresie.
2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia minimalne wymagania, jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od opowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności
zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sumę 50.000,00 złotych, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) brutto.
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno
zadanie polegające na budowie co najmniej dwóch przyłączy elektroenergetycznych na kwotę
minimum 50 000,00 zł ( brutto) każde, 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.
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2) Wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia kierownika robót, który
posiada:
‐ uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej;
‐ co najmniej osiemnastomiesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla
robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień złożenia:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1
pkt. 3-6 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
3) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ 
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień złożenia: 
1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
jest ubezpieczony od opowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności zwiazanej z
przedmiotem zamówienia na sumę 50.000,00 złotych, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
brutto
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
-posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania
polegające na budowie przyłącza elektroenergetycznego na kwotę minimum 50 000,00 zł ( brutto)
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każde, 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, wg załącznika nr 4 do SWZ;
-Zamawiający wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: 
kierownik robót (1 osoba):
 posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej,
 posiadający co najmniej osiemnastomiesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla
robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzeum będącego instytucją kultury.
Wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ.

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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Są
oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika. 
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo opisany w
dziale VII SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycifania oferty lub wniosku dostępnego na e-Puap i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-24 10:20
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-24
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