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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162297-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2018/S 073-162297
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Dzierba
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Produktu Finansowego „Pożyczka na Modernizację
Nieruchomości” w województwie łódzkim
Numer referencyjny: DZZK31DIF2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy
świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę wdrożenia i zarządzania Produktem Finansowym,
polegającą w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Produktu
Finansowego „Pożyczka na Modernizację Nieruchomości” (zwana „PMN”), do którego Zamawiający wniesie
wkład finansowy ze środków Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego (zwanego dalej „ŁRFP”) w
ramach Projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach
inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”. Parametry Jednostkowych PMN zostały określone w „Metryce
Produktu Finansowego - Pożyczka na Modernizację Nieruchomości” (zwanej „Metryką PMN”), stanowiącej
Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej I Stopnia (zwaną „Umową”), która stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I (zwana „Limitem PMN A”) - obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej
na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu,
wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 60 Jednostkowych PMN o parametrach określonych w Metryce
PMN w łącznej wysokości co najmniej 45 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z ŁRFP przez
Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości nie
mniejszej, niż 5 % każdej jednostkowej PMN. Wymagany postęp realizacji budowy Portfela określony został w
Metryce PMN.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 45
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty środków do Ostatecznych Beneficjentów / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na
zasadach określonych w Umowie. Wysokość środków udostępnianych Pośrednikowi Finansowemu w ramach
Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe PMN udzielane przez PF ze
środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce
PMN, stosowane do podstawowej części Zamówienia. Środki, w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w
ramach zawartej Umowy poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPLD.03.04.00-00-002/09-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający może skorzystać z procedury odwróconej. Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności z art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
wysokości - dla Części I Zamówienia – 39 465,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tys.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II (zwana „Limitem PMN B”) - obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej
na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającej w szczególności na udzieleniu,
wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 Jednostkowych PMN o parametrach określonych w Metryce
PMN w łącznej wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z ŁRFP przez
Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny PF w wysokości nie
mniejszej, niż 5 % każdej Jednostkowej PMN. Wymagany postęp realizacji budowy Portfela określony został w
Metryce PMN.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 45
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty środków do Ostatecznych Beneficjentów / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na
zasadach określonych w Umowie. Wysokość środków udostępnianych Pośrednikowi Finansowemu w ramach
Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe PMN udzielane przez PF ze
środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce
PMN, stosowane do podstawowej części Zamówienia. Środki, w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w
ramach zawartej Umowy poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPLD.03.04.00-00-002/09-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający może skorzystać z procedury odwróconej. Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności z art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
wysokości - dla Części II Zamówienia - 26 310,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
1) bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku
obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia
działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w
postępowaniu;
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2) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzające wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż jeden
(1) miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną oraz potencjał finansowy realizacji Umowy poprzez spełnienie
następujących warunków:
1) Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego
roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innych dokumentów określających
kapitały (fundusze) własne, np. bilansu otwarcia, w wysokości 20 % pierwotnego Wkładu Łódzkiego
Regionalnego Funduszu Powierniczego (dalej „ŁRFP”) (tj. bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji),
który zostanie wniesiony przez Menadżera do Produktu Finansowego w ramach danej Części Zamówienia, o
realizację której ubiega się Wykonawca, tj.:
• dla I Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 9 000
000,00 PLN;
• dla II Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 6 000
000,00 PLN.
Dla Wykonawców występujących w konsorcjum, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wszystkich
uczestników konsorcjum. 2) Wykonawca zapewni wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Pośrednika
Finansowego, którego poziom stanowi minimum 5 % wartości każdej Jednostkowej PMN, udzielanej w ramach
realizacji Zamówienia, zatem Wkład Pośrednika Finansowego (bez Prawa Opcji) wyniesie:
• dla I Części Zamówienia – nie mniej, niż 2 368 421,05 PLN;
• dla II Części Zamówienia – nie mniej, niż 1 578 947,37 PLN.
Jednocześnie na etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach
pieniężnych co najmniej 25 % wartości wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego lub posiada zdolność
kredytową na tę kwotę, tj.:
• dla I Części Zamówienia – nie mniej, niż 592 105,26 PLN;
• dla II Części Zamówienia – nie mniej, niż 394 736,84 PLN. Pozostałe wymagania dot. ww. warunku udziału w
postępowaniu są zawarte w SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty: 1) oświadczenie dotyczące udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawca wykaże doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek dla przedsiębiorstw MŚP, co oznacza,
że w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, dla:
• I Części Zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych z MŚP umów kredytu lub pożyczki,
na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu lub pożyczki wynosi 15, a minimalna
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średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu udzielonych kredytów lub pożyczek dla MŚP wynosi 11,25
mln PLN;
• II Części Zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych z MŚP umów kredytu lub pożyczki,
na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu lub pożyczki wynosi 10, a minimalna
średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu udzielonych kredytów / pożyczek dla MŚP wynosi [7,5] mln
PLN; (pozostałe wymagania dot. ww warunku znajdują się w SIWZ).
2) Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji Zamówienia, tj.
w skład zespołu oddelegowanego do realizacji Operacji będą wchodzić co najmniej 4 osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, tj.:
a) Kierownik Projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,
posiadająca wykształcenie wyższe;
b) osoba, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków
europejskich, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870), posiadająca
wykształcenie co najmniej średnie;
c) osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako
analiza zdolności kredytowej / pożyczkowej MŚP, posiadająca wykształcenie wyższe;
d) osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadająca wykształcenie co
najmniej średnie;
e) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych,
polegającym, m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie
co najmniej średnie;
f) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu
MŚP, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie. Pozostałe wymagania dot. ww warunku znajdują się w
SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodne z Załącznikiem do SIWZ - IPU.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2018
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Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
BGK, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
7.1. Wraz z ofertą, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert n/w dokumenty:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. W celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego uzupełnienia dokumentów JEDZ,
Zamawiający załącza do niniejszego SIWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się również wersja
edytowalna JEDZ wraz z instrukcją wypełnienia - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobu wypełniania JEDZ znajdują się
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na jego stronie internetowej, w Repetytorium
Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w cz. VI SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą informacji stanowiącej wstępne potwierdzenie ich spełniania, w
ramach JEDZ, tzn. wykonawca powinien ograniczyć się w tym zakresie wyłącznie do wypełnienia sekcji α (alfa)
w Części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych Sekcji w Części IV JEDZ. Pozostałe wymagania
dot. formularza JEDZ znajdują się w SIWZ niniejszego postępowania. 2. Z postępowania wyklucza się
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i
8 ustawy Pzp. 3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia także: 1) informację
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie 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; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
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
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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) aktualny odpis 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 albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie
adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać
stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę; 5. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć:
Formularz Oferta, JEDZ oraz inne dok. wymienione w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2018
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