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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355306-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Elektryczność
2017/S 173-355306

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL.2012 + Sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Punkt kontaktowy: PL.2012+ Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Marek Okniński
03-901 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 781799991
E-mail: marek.okninski@2012plus.pl 
Faks:  +48 222959010
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgenarodowy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednoosobowa spółka skarbu państwa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomością

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów: PGE Narodowy, budynek biurowy, budynek kontenerowy oraz
przyłącza na terenie nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Al. Ks. J.
Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

mailto:marek.okninski@2012plus.pl
www.pgenarodowy.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej (obrót energii elektrycznej/bez jej przesyłu) dla
obiektów:
— stadion PGE Narodowy zlokalizowany przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1,
— budynek biurowy przy al. Zieleniecka 1,
— budynek kontenerowy przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
— przyłącza na terenie,
znajdujące się na działce nr 12/1 i nr 12/2 obręb 3-01-01 obręb Praga Południe w Warszawie, w okresie od 1.1
2018 r. do 31.12.2019 r. (24 miesiące).
Zakładane do obliczenia wartości zamówienia zużycie energii elektrycznej wynosi 33 444 MWh (słownie:
trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery MWh) w okresie 24 miesięcy.
Przewidywana struktura zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych wg Załącznika nr 1
do niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Rozliczanie za sprzedaną Zamawiającemu energię elektryczną będzie dokonywane na podstawie cyklicznych
odczytów (udostępnionych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego – OSD ) w trzech grupach taryfowych:
B21, C21, C 11 (C12B).
W celu rozliczania kosztów energii elektrycznej zainstalowanych jest 13 układów pomiarowych ( łącznie
zainstalowano 17 liczników energii elektrycznej – z uwzględnieniem liczników kontrolnych dla Stadionu).
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zobowiązany będzie do prowadzenia bilansowania
handlowego Zamawiającego w ramach umowy i nie będzie mu przysługiwało z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których na podstawie
umowy ma być dostarczana energia elektryczna zakupiona w ramach rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
Zamawiający przyłączony jest do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (OSD). W ramach
umowy na sprzedaż energii elektrycznej Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu
zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz drugi. Aktualnym dostawcą energii elektrycznej
jest PGE Obrót S.A. w oparciu o umowę, która obowiązuje do 31.12.2017 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
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Zakres: między 209 000 i 1 000 000 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 200 000
PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w przetargu przez 2 lub więcej Wykonawców (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem, że złożona oferta spełniać
będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
W takim przypadku:
a) oryginał pełnomocnictwa (lub kopia poświadczona notarialnie) musi być załączony do oferty i zawierać w
szczególności:
— wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
— wskazanie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy, z określeniem adresu siedziby każdego Wykonawcy oraz ustanowionego Pełnomocnika ze wskazaniem
jego adresu oraz zakresu jego umocowania.
b) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji
muszą zostać dołączone do oferty.
2) W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu, jako najkorzystniejsza zostanie
wybrana oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie wymagał
przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę. Umowa o
współpracy Wykonawców musi obejmować cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, wykazując posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykazując, wykazując dysponowanie środkami finansowymi
(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone
na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN;
c) zdolności technicznej i zawodowej, wykazując wykonanie, z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej 3 zamówień, których przedmiot obejmował sukcesywną sprzedaż, przez minimum 12
miesięcy,energii elektrycznej dla odbiorcy, przy czym wielkość sprzedanej energii elektrycznej każdorazowo w
trakcie 12 miesięcy była nie mniejsza niż 13 000 MWh dla jednego odbiorcy;
2) łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej do odbiorców pobierających minimum 5 000 MWh energii
elektrycznej w okresie 12 miesięcy wyniósł, co najmniej 100 000 MWh.
Wolumeny w/w zamówień mogą dotyczyć umów sprzedaży oraz kompleksowych.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) należy załączyć:
2.1. Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2.2. Wypełniony Formularz Kalkulacji Kosztów o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
2.3. Oświadczenie Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym
w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia,wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, potwierdzającej
warunek określony w pkt. III.1.1.1.1.2a ogłoszenia.
3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej warunek określony w pkt. III.1.1.1.2 b
ogłoszenia.
3.3. Wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których sprzedaż energii elektrycznej została wykonana,oraz
załączeniem dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień, potwierdzającego
warunek określony w pkt. III.1.1.1.2.c1 ogłoszenia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
3.4. Wykazu łącznego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej do odbiorców pobierających minimum 5 000
MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy, potwierdzającego warunek określony w pkt. III.1.1.1.2.c2
ogłoszenia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
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3.5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub
ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym
mowa w pkt. 3.5 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę
dokument.
3.6. Informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.7. Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
3.8. Zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń – w stosunku do podmiotu
udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016, w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), tj.:
4.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.4. Oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4.5. Oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.6. Oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ).
6. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert – warunek określony w pkt. III.1.1.1.2b ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać, dysponowanie środkami
finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są
przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500
000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przeprowadzi aukcję
elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału
w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w
Formularzu Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem strony internetowej: https://
zakupy.marketplanet.pl/
3. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie
aukcyjnej,wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez
operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia.
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
— komputer klasy PC,
— system operacyjny: Windows, Linux. Zalecany: Windows,
— przepustowość łącza minimum: 64kbit/s,
— przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach wspieranych przez producenta
oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania
Mozilla,
— zalecana rozdzielczość: 1024 x 768.
Komunikacja jest szyfrowana certyfikatem SSL i gwarantuje pełne bezpieczeństwo transferu danych.
4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej,umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia
z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego
zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej jest najniższa cena realizacji zamówienia zaoferowana
spośród nieodrzuconych ofert a złożonych w formie pisemnej.
6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.
7. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie
najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w pkt. 25 niniejszej specyfikacji, wiążąca
jest ocena dokonana w etapie II.
8. W pkt. 11 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w
trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do
oferty pełnomocnictwa dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z
którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

https://zakupy.marketplanet.pl/
https://zakupy.marketplanet.pl/
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12.10.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.10.2017 - 12:30
Miejscowość:
Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.9.2017


