Ogłoszenie nr 2021/BZP 00231287/01 z dnia 2021-10-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2021 r.
do 11.11.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Chorzele
1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 29 7516540
1.5.8.) Numer faksu: 29 7516530
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.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:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2021 r.
do 11.11.2024 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa50349d-2b4a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231287/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 12:57
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002809/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywlnej Miasta i Gminy Chorzele na okres 3 lat
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

https://chorzele.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1.3. Zamawiający informuje, że załączniki nr 7 i 8 do SWZ zawierają informacje o charakterze
poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art.
280 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy
bezpośrednio zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o ich udostępnienie zgodnie z wzorem
wniosku stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek za pośrednictwem Platformy Zakupowej
https://chorzele.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
marcin.pienkosz@eurobrokers.com.pl
1.3.2. Wykonawca winien wysłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych nie później niż na
trzy dni przed terminem składania ofert. Wyżej wymienione załączniki zostaną przesłane
Wykonawcy niezwłocznie na adres mailowy podany we wniosku o udostępnienie informacji
poufnych (załącznik nr 6 do SWZ).
1.3.3. Informacje poufne zawarte w załącznikach 7 i 8 udostępniane będą wyłącznie podmiotom
prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020, poz. 895 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym
osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty
uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
1.3.4. Zamawiający zobowiązuję Wykonawców do dołożenia starań w celu zabezpieczenia
informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
1.3.5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich
otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego
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postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postepowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze poufnym będą przesyłane na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w złożonym wniosku za pośrednictwem
platformy zakupowej https://chorzele.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
marcin.pienkosz@eurobrokers.com.pl
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: https://chorzele.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ
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
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): 24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
24.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, 06 –
330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, tel. (29) 75-16-540, fax. (29) 75-16-530, e-mail:
sekretariat@chorzele.pl
24.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magdalena Piórkowska, e-mail:
m.piorkowska@chorzele.pl , telefon: (29) 751 65 62*
24.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2021 r. do 11.11.2024 r. w związku z
wymogami, jakie na Zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą w 85
– 110 Bydgszocz, ul. Mostowa 2 oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 Ustawy
24.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
24.1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy;
24.2. Posiada Pani/Pan:
24.2.1. prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że
gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do
zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak
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szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
24.2.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
24.2.3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo
do żądania usunięcia danych osobowych
24.3. w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/5/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w
zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenie łodzi.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań/części zamówienia został opisany w Załączniku nr 7
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu
wartości zamówienia podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać
zawarcia aneksu do umowy i odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w
formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie
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przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na
zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
6.2. Przedmiotem opcji może być:
- wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia (min. spowodowane inwestycjami w majątek trwały;
aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia, rozliczeniem klauzuli
automatycznego pokrycia, zmianami zakresu ubezpieczenia przewidzianymi w klauzulach, co
może również powodować zmianę wysokości składki lub raty składki);
- wystąpi konieczność podwyższenia sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu
odpowiedzialności;
- nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności w
objętym zakresem przedmiocie zamówienia i wystąpi konieczność doubezpieczenia;
- nastąpi wzrost lub spadek ilości osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków;
- wystąpi konieczność ubezpieczenia nowej/ych łodzi;
- powstanie nowe ryzyko ubezpieczeniowe nie przewidziane wcześniej w SWZ, a zawierające
się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) lub nastąpi zmiana
profilu prowadzonej działalności;
6.3. Maksymalna wartość opcji wynosi 50% wartości zamówienia podstawowego.
6.4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie
przy korzystaniu z prawa opcji do zastosowania:
- stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie
stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę
ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy
- zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w
odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych
- Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według
systemu pro rata temporis za każdy dzień.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) 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: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowane klauzule dodatkowe
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowane franszyzy
4.3.6.) Waga: 10
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w
zakresie:
Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS).
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań/części zamówienia został opisany w Załączniku nr 7
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu
wartości zamówienia podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać
zawarcia aneksu do umowy i odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w
formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na
zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
6.2. Przedmiotem opcji może być:
- wystąpi konieczność ubezpieczenia nowego pojazdu/ów;
- powstanie nowe ryzyko ubezpieczeniowe nie przewidziane wcześniej w SWZ, a zawierające
się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia (opis przedmiotu zamówienia);
6.3. Maksymalna wartość opcji wynosi 50% wartości zamówienia podstawowego.
6.4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie
przy korzystaniu z prawa opcji do zastosowania:
- stawek/składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie
stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę
ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy
- zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w
odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych
- Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według
systemu pro rata temporis za każdy dzień.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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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: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowane klauzule dodatkowe
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.

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy, Zamawiający określa warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia Wykonawcy.
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy, Zamawiający określa warunek udziału w
postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, o którym mowa w art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co
najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca był w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia Wykonawcy.
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zdolność
techniczną lub zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia Wykonawcy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
9.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 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: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany zawarte są w SWZ oraz w załączniku nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem
Platformy Zakupowej: https://chorzele.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19
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