
Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Usługi informacji i promocji Projektu pn. 

„Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ogłoszenie nr 519503-N-2018 z dnia 2018-02-16 r. 



Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 

27846800000, ul. Pl. Powstańców Warszawy  5 , 50-153   Wrocław, woj. dolnośląskie, 

państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, , e-mail przetargi@mnwr.art.pl, , faks 

713 725 159. 

Adres strony internetowej (URL): www.mnwr.art.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Instytucja kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

www.mnwr.art.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.mnwr.art.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 



Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

Adres: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi informacji i promocji 

Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Numer referencyjny: 5/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 



odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja działań informacyjno-

promocyjnych Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap 

III”, dofinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej 2. Zakres zamówienia 

obejmuje następujące działania: 1) Przygotowanie szczegółowego programu promocji i 

zarządzanie jego wdrożeniem wraz ze szczegółowym harmonogramem. 2) Prace graficzne - 

opracowanie Key Visual Projektu, , uwzględniającego wytyczne w zakresie informacji i 

promocji oraz identyfikację wizualną Muzeum Narodowego we Wrocławiu; na bazie 

przygotowanego systemu identyfikacji wizualnej Projektu: plakat A2, ulotka, roll-up, reklamy 

w prasie, projekt wizualny podstrony internetowej, baner na Facebooka. 3) Organizacja dwóch 

konferencji prasowych (rozpoczynającej i zamykającej projekt) 4) Wykonanie i montaż dwóch 

tablic informacyjnych. 5) Druk ulotek promocyjnych – 1000 szt. 6) Rollupy – 2 szt. 7) 

Wykonanie podstrony internetowej. 8) Przygotowanie i zamieszczenie 10 ogłoszeń w prasie 

regionalnej i ogólnopolskiej. 9) Przygotowanie scenariusza spotu telewizyjnego, jego 

realizacja, zakup czasu antenowego w telewizji regionalnej o zasięgu dolnośląskim. 10) 

Przeprowadzenia kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych (Facebook) 11) 

Organizacja dwóch wydarzeń informacyjnych dla mediów i przedstawicieli świata kultury 12) 

Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych 3. Szczegółowy zakres usług informacyjno-

promocyjnych określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 



II.5) Główny kod CPV: 79342200-5 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39294100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług informacji i promocji dotyczących Projektu 

pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, o wartości 

maksymalnie 30% zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej zostaną uznane za spełnione, gdy Wykonawca wykaże, że: - w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: prawidłowo wykonał lub wykonuje co najmniej 1 

(jedną) usługę polegającą na przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych działań 

informacyjno-promocyjnych dla jednego projektu, obejmujących min. przygotowanie 

oryginalnej identyfikacji wizualnej (motywu graficznego) dla tych działań oraz wykonanie 

materiałów drukowanych: plakatu lub ulotki, produkcję filmu, organizację co najmniej 

jednej konferencji prasowej, o wartości całkowitej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. Powyższy warunek oceniany będzie na podstawie 

wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu usług 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; UWAGA! W 



przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli do terminu składania ofert, Wykonawca, realizując zamówienie o charakterze 

świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonał wszystkie wymagane elementy zarówno w 

zakresie przedmiotu, jak i kwot. - dysponuje co najmniej następującymi dwiema różnymi 

osobami (wskazanymi w formularzu ofertowym jako osoby realizujące zamówienie): - 

kierownik promocji - koordynator zespołu specjalistów - osoba, która:  posiada 

wykształcenie wyższe,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

zdobyła doświadczenie i uczestniczyła w charakterze kierownika/zastępcy kierownika 

promocji w przynajmniej 1 (jednym) zamówieniu, polegającym na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej; o budżecie przewidującym 

całkowite jej koszty na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. brutto. 1. specjalista grafik - osoba, 

która:  posiada wykształcenie wyższe – ukończony kierunek studiów: grafika lub 

projektowanie graficzne;  posiada doświadczenie w projektowaniu graficznym i w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczyła w co najmniej 

1 (jednej) kampanii informacyjno-promocyjnej i przygotowała oryginalną identyfikację 

wizualną (motyw graficzny) oraz przygotowała materiały informacyjno-promocyjne do 

druku: plakat lub ulotkę. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa jest 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi 

spełniać co najmniej te same wymagania. Warunek ten oceniany będzie na podstawie 

wykazu osób (stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Spełnienie wyżej opisanego warunku 

dysponowania osobami o odpowiednim doświadczeniu stanowi minimum, które 

Wykonawca musi osiągnąć. Dysponowanie przez Wykonawcę osobą o większym 

doświadczeniu wyznaczoną do realizacji przedmiotu zamówienia jako Kierownik Promocji 

stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium 

zgodnie z zasadami opisanymi w części XIV niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: W przypadku podania przez wykonawcę, w celu wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, wartości w walucie innej niż złoty (PLN) 

Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu 



złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego 

Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w 

ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający 

ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i 

ust. 5 pkt 1 Ustawy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 

lub finansowa, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) 



zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Dokument musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy. Dla potwierdzenia okoliczności Zamawiający skorzysta z dokumentów 



znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia informacji o których mowa w części XII ust 4 SIWZ, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do 

grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Dokument ten należy złożyć w oryginale. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. - załącznik nr 5 do SIWZ. b) Wykaz usług, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do 

wykazu wykonanych usług należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. - załącznik nr 4 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

- formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ; - kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do 

SIWZ; - pełnomocnictwo (jeśli wymagane); - dowód wniesienia wadium – dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna – 

oryginał dokumentu złożyć zgodnie z zapisami części IX SIWZ w oddzielnej kopercie, a 

jego kopię załączyć do oferty. - Formularz „Doświadczenie Kierownika Promocji”, 

przygotowany wg wzoru załącznika nr 5A SIWZ UWAGA! Ww. formularz do oceny w 

kryterium „Doświadczenie Kierownika Promocji” nie należy do dokumentów o których 

mowa w art. 25 ustawy Pzp i w przypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia 

dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego 

uzupełnienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w Formularza, to w kryterium 

„Doświadczenie Kierownika promocji” Wykonawca otrzyma „0” punktów. W razie 

konieczności, w szczególności, gdy formularz budzi wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Do oceny w kryterium 

„Doświadczenie Kierownika Promocji” nie może zostać przedstawiona inna osoba niż 

wskazana jako kierownik promocji na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w części V ust. 2 lit. c SIWZ. Jeżeli w złożonym wraz z 

ofertą Formularzu przygotowanym wg wzoru załącznika nr 5 „Wykaz osób” Wykonawca 

do pełnienia funkcji Kierownika promocji wskaże inną osobę niż w Formularzu 

przygotowanym wg wzoru 5A - „Doświadczenie Kierownika Promocji”, to w tym 

kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Jeżeli Zamawiający będzie wzywał 

Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub udzielenia wyjaśnień dotyczących Formularza przygotowanego wg wzoru załącznika nr 

5 „Wykaz osób” w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia i prowadzić to 

będzie do zmiany Kierownika Promocji wskazanego w Formularzu Doświadczenie 

Kierownika Promocji, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc pięćset złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru 

dokonanego przez Wykonawcę): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Nr 75 1050 1575 1000 0022 0436 8597; 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.), zwanej dalej PARP. 3. Wadium 

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina) określonym w 

Rozdziale XII ust. 2. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres 

związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Za wadium 

wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP - złożenie w sekretariacie Zamawiającego Muzeum 

Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, przed upływem 

terminu składania ofert (26.02.2018 r., do godz. 12:00); 2) dla wadium wnoszonego w 

pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert (26.02.2018 r., do godz. 12:00). 6. 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. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wadium w formie innej niż pieniądz 

należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w Rozdziale I SIWZ – 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław), w 

sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00, z dopiskiem na 



kopercie i w dokumentach dla formy innej niż pieniądz: „Wadium w postępowaniu na 

Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy 

Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Nr 

postępowania 5/2018” 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się 

nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości 

gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w 

formie pisemnej. 9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych 

dodatkowych warunków merytorycznych. 10. Przedłużenia ważności wadium wniesionego 

w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w 

sposób określony w ust. 8. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 



Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria



Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Gwarancja 10,00

Doświadczenie Kierownika Promocji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 



Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 



Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 1) w zakresie zmiany 

wynagrodzenia, w okolicznościach i w przypadkach przewidzianym w § 6 Umowy, 2) w 

zakresie zmiany terminów realizacji usług tj. działań informacyjno-promocyjnych, określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w sytuacji gdy przesunięcie w czasie (zmiana 

terminu) spowodowane jest czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Wykonawcy, 

uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu i OPZ, 

z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 2. Zamawiający 

przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 6 

Umowy 1. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy okres wykonywania przedmiotu umowy trwał 

będzie powyżej 12 m-cy. W związku z powyższym, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy zostanie zmienione w trakcie obowiązywania Umowy, w 

przypadku wystąpienia: 1) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług (jeżeli w trakcie 

realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku dla usług objętych zamówieniem, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 

równa różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w 

dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano), 2) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 



2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają wyżej wymienione zmiany. Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na 

piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz 

poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne 

przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym 

oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). W sytuacji, gdy przedłożone dokumenty przez 

Wykonawcę nie potwierdzą wysokości zmienionych kosztów wykonania zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy pierwotną wysokością 

zmienionych kosztów wykonania zamówienia a wysokością faktycznie udokumentowanych 

zmienionych kosztów wykonania zamówienia, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 3 

niniejszego paragrafu umowy będą dokonywane według zasad opisanych poniżej w ust. 3 – 10 

niniejszego paragrafu. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 

1 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 

podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a 

dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. 

okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa poniżej w ust. 6, ulegnie zmianie o 

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa 

poniżej w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia tych osób. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 

pkt. 3 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, płatna po 



zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa poniżej w ust. 6, ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa poniżej w ust. 7 Umowy. 6. Warunkiem dokonania 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 jest złożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową 

kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz ze 

wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym 

obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź 

zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i 

łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona wysokość wynagrodzenia. 7. Zamawiający wymaga przedłożenia 

przez Wykonawcę dokumentów opisujących sposób kalkulacji ww. kosztów w cenie oferty, w 

tym wykaz osób bezpośrednio przewidzianych przez niego do wykonania przedmiotu 

zamówienia, rodzaj posiadanych przez nich umów, wysokości wynagrodzenia, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 8. Ciężar 

dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać 

będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej w ust. 1. 10. Zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) zostaną potwierdzone poprzez 

zawarcie pisemnego aneksu do Umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-02-26, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


