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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622234-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
2020/S 249-622234
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres pocztowy: Al. Racławickie 14
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
E-mail: dzp@kul.pl
Tel.: +48 814454159
Faks: +48 814454163
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach projektu Zintegrowany program
podnoszenia kompetencji studentów i pracowników KUL...
Numer referencyjny: AZP-240/US-pw750/27/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach
projektu „Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 6
części:
— część 1 – usługa przeprowadzenia szkolenia Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność
gospodarczą,
— część 2 – usługa przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie projektem,
— część 3 – usługa przeprowadzenia szkolenia Techniki sprzedaży z elementami negocjacji,
— część 4 – usługa przeprowadzenia szkolenia Pracownik obsługi biurowej,
— część 5 – usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun osób starszych,
— część 6 – usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun dziecięcy.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,
zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,
zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie projektem, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Zarządzanie projektem, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Techniki sprzedaży z elementami negocjacji, zakończonego egzaminem i
wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Techniki sprzedaży z elementami negocjacji, zakończonego egzaminem
i wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) Doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Pracownik obsługi biurowej, zakończonego egzaminem i wydaniem
certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Pracownik obsługi biurowej, zakończonego egzaminem i wydaniem
certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1.4 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun osób starszych, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun osób starszych, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun dziecięcy, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin, budynki KUL.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa przeprowadzenia szkolenia Opiekun dziecięcy, zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu
potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6
do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2022

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
a) cena – 60 %;
b) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (trenera) – 20 %;
c) doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (egzaminatora) –
20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
c) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa następujące warunki:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem
kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
1) jedną osobą dla każdej z części, która będzie pełnić funkcję trenera z doświadczeniem,
2) jedną osobą dla każdej z części, pełniącą funkcję egzaminatora z doświadczeniem.

22/12/2020
S249
https://ted.europa.eu/TED

6/9

Dz.U./S S249
22/12/2020
622234-2020-PL

7/9

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta w danej części.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach
opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Po zawarciu umowy, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

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

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne, tj. art. 138n pkt 1 w związku z art.
138g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie przepisów dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 750
000 EUR.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu.
2. Na ofertę składa się:
a) wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wykonawcy, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (będące załącznikiem nr 3 do SIWZ) – potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oraz
c) dokumenty:
1) odpis 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 Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
oświadczenia lub dokumenty;
2) 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 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) 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, wystawiony 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. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów wskazanych w lit.
c pkt 1–3, składa następujące dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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
b) wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020
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