
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.namyslow.pl

Namysłów: Przeprowadzenie szkole ń dla osób bezrobotnych

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Pod działanie 6.1.3,

projekt pn. JOB - czyli Jak Opu ścić Bezrobocie.

Numer ogłoszenia: 150763 - 2014; data zamieszczenia : 10.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie , pl. Wolności 1, 46-100 Namysłów, woj. opolskie,

tel. 077 4190920, faks 077 4190925.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013, Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie składa się z 13 części

(zadań - szkoleń): 1. ZADANIE NR 1 - Palacz CO, 2. ZADANIE NR 2 - Sprzedawca-magazynier, 3. ZADANIE NR

3 - Szkolenie okresowe do kategorii C, 4. ZADANIE NR 4 - Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wózków

jezdniowych, 5. ZADANIE NR 5 - ABC przedsiębiorczości, 6. ZADANIE NR 6 - Grafika komputerowa z tworzeniem

stron www, 7. ZADANIE NR 7 - Tworzenie i obsługa sklepu internetowego, 8. ZADANIE NR 8 - Obsługa

komputera i Internetu, 9. ZADANIE NR 9 - Nowoczesny sekretariat z językiem angielskim, 10. ZADANIE NR 10 -

MasaŜ klasyczny I i II stopnia, 11. ZADANIE NR 11 - Praca zdalna - Telepraca, 12. ZADANIE NR 12 - Pracownik

gastronomii, 13. ZADANIE NR 13 - Kurs pilota wycieczek. Wyłoniony wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia

umowy zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu: 1. programu szkolenia, zawierającego w

szczególności: a) nazwę szkolenia, b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia c) wstępne wymagania dla

uczestników szkolenia, d) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,

umiejętności i kompetencji społecznych, e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,

z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej, f) opis treści - kluczowych punktów
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szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i

materiałów dydaktycznych, h) przewidziane sprawdziany i egzaminy, 2. wzoru anonimowej ankiety dla uczestników

szkolenia słuŜącej do oceny szkolenia, 3. wzoru zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego

ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

zawierający: a) numer z rejestru, b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku

cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego toŜsamość, c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej

szkolenie, d) formę i nazwę szkolenia, e) okres trwania szkolenia, f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub

innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, g) tematy i wymiar godzin zajęć

edukacyjnych, h) podpis osoby upowaŜnionej przez Wykonawcę przeprowadzającą szkolenie. 4. wykaz kadry

nauczającej wraz z jej uprawnieniami. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do PUP

następujące dokumenty: 1) specyfikację kategorii poniesionych wydatków i kwot tych wydatków, 2) kserokopię

dziennika zajęć edukacyjnych oraz list obecności uczestników szkolenia - potwierdzonych za zgodność z

oryginałem, 3) kserokopię potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych - potwierdzonego za zgodność z

oryginałem, 4) kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie

kwalifikacji - potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 5) kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych

dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji - potwierdzonych za zgodność z

oryginałem, 6) imienny wykaz osób, które nie ukończyły szkolenia, 7) kserokopię protokołu egzaminacyjnego w

przypadku szkolenia kończącego się egzaminem - potwierdzonego za zgodność z oryginałem, 8) kopie ankiet

słuŜących do oceny szkolenia - potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 9) potwierdzenie o umieszczeniu

informacji o organizowanym szkoleniu w internetowej bazie danych ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl.

Miejsce realizacji zamówienia: 1. Namysłów - zad. nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, 2. Namysłów lub teren

działania Wykonawcy. W przypadku, gdy szkolenie będzie odbywać się poza Namysłowem, Wykonawca

uwzględni w cenie oferty koszty dojazdu i powrotu uczestników kursu do Namysłowa - zad. nr 1 i 13, 3. Teren

działania Wykonawcy - zad. nr 4..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zadanie nr 1) 200,00 zł. Zadanie nr 2) 150,00 zł. Zadanie nr 3) 100,00zł. Zadanie

nr 4) 50,00zł. Zadanie nr 5) 80,00zł. Zadanie nr 6) 300,00zł. Zadanie nr 7) 250,00 zł. Zadanie nr 8) 150,00 zł.

Zadanie nr 9) 200,00 zł. Zadanie nr 10) 250,00 zł. Zadanie nr 11) 250,00 zł. Zadanie nr 12) 220,00 zł. Zadanie nr

13) 430,00 zł. Wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w
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Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z

adnotacją: Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.33.2014.AK-G.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek jeŜeli złoŜy: (1) oświadczenie, Ŝe posiada

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz (2) przedstawi: - zaświadczenie

o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie

Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w

sprawie rejestru instytucji szkoleniowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy

wszystkich ZADAŃ (1-13), - atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych

szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub

zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -

dotyczy wszystkich ZADAŃ (1-13), - certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania

zaświadczeń o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (Dz. U. nr 70, poz.650 z dnia 10 maja 2002 r. oraz

pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy ZADAŃ NR 2 i 4 - Sprzedawca-

Magazynier oraz Kurs kwalifikacyjny dla operatorów wózków jezdniowych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada

odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli (1) oświadczy, Ŝe dysponuje

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; oraz (2) przedstawi wykaz narzędzi,

wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, a w szczególności:

przedstawi, Ŝe dysponuje odpowiednim pomieszczeniem wraz z wyposaŜeniem dydaktycznym dla

potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia w

części teoretycznej poszczególnych zadań, oraz (3) w przypadku korzystania z potencjału technicznego

innego podmiotu/ów przedstawi pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli złoŜy: (1) oświadczenie, Ŝe
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dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz (2) oświadczenie, Ŝe osoby,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy warunek, jeŜeli: (1) oświadczy, Ŝe znajduje się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz (2) przedłoŜy opłaconą

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (w sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści

polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie

stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz narzędzi,  wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony formularz oferty, 2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji

szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z

dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze

zm, 3) atest, zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych szkoleń oraz egzaminowania w oparciu

o określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeŜeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 4) certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania

zaświadczeń o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (Dz. U. nr 70, poz.650 z dnia 10 maja 2002 r. oraz pismo Ministra

Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) 5) w przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu/ów

pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia*, 6) preliminarz kursu / preliminarze kursów*, 7) dowód wpłaty wadium, 8)

pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez

osoby reprezentujące wykonawcę*.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1) przedłuŜającej się procedury

wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 2) złoŜenia odwołania

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 3) wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia
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w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia

wykonawcy, 4) nieukończenia szkolenia przez wszystkie osoby skierowane na dane szkolenie, dopuszcza się

zmianę wynagrodzenia wykonawcy, 5) wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do

zakładanej liczby uczestników dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 6) losowych

uniemoŜliwiających realizację szkolenia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji

szkolenia, 7) uniemoŜliwiających realizację szkolenia w miejscu organizacji szkolenia dopuszcza się zmianę miejsca

organizacji szkolenia, pod warunkiem, Ŝe jeŜeli szkolenie odbywa się poza Namysłowem - jednostka Szkoleniowa

musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie spod siedziby Zamawiającego wraz

z wyŜywieniem, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 8) w przypadku zmiany

stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto i wartość podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, 9) jeŜeli

zmiana jest konieczna z powodu złoŜenia odwołania, 10) jeŜeli zmiany będą następstwem działania organów

sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo

terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez organy

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c)

konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, d) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w

tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie moŜliwych do jednoznacznego określenia w

chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin

wykonania umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.

Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę.

PowyŜsze zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy w formie aneksu. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do Zamawiającego do wyraŜenia takiej zgody. W przypadku kaŜdej zmiany o której

mowa powyŜej po stronie wnoszącego propozycję zmian leŜy udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.namyslow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu,

pok. nr 210..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.07.2014

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie. 2) SKŁADANIE

OFERT: Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniŜszego wzoru: DOKŁADNA

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta na przetarg -

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...
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Szkolenia zawodowe PUP - zadanie nr NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT 3) OTWARCIE

OFERT: W tym samym dniu co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo

Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 4) OSOBY UPOWAśNIONE DO

KONTAKTÓW: W zakresie procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77 410 36 95 wew. 210,

fax 77 410 36 95 wew. 212 lub 77 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30. W zakresie

przedmiotu zamówienia: Mariusz Wysocki: tel. 77 419 09 22, fax 77 419 09 25 - Powiatowy Urząd Pracy w

Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów, w godz. 07:30 - 15:30..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...
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