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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:674749-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi środowiska naturalnego
2021/S 255-674749

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Firlika 20
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Robaczyńska
E-mail: paulina.robaczynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Tel.:  +48 914305236
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/babd92db-caba-451c-a04c-130d6301a0a9mk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 
2000 z podziałem na 6 części”
Numer referencyjny: ZP.261.19.2021.PR.125

II.1.2) Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

31/12/2021 S255
https://ted.europa.eu/TED

1 / 10

mailto:paulina.robaczynska.szczecin@rdos.gov.pl
http://szczecin.rdos.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/babd92db-caba-451c-a04c-130d6301a0a9mk


Dz.U./S S255
31/12/2021
674749-2021-PL

2 / 10

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 
2000 z podziałem na 6 części. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych 
siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych”.

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:
Wykonanie ekspertyz dla 2 przedmiotów ochrony (A043, A197) na obszarze Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie 
PLB 320018
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora Wełtyńskie PLB 320018,

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony: A043 gegawa Anser 
anser, A197 rybitwa czarna Chlidonias Niger.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony (A074, A075, A153, 
A229, A272,) na obszarze Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB 320012
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Puszcza Goleniowska PLB 320012

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony: A074 kania ruda 
Milvus milvus, A075 bielik Haliaeetus albicilla, A153 kszyk Gallinago gallinago, A229 zimorodek Alcedo atthis, 
A272 podróżniczek Luscinia svecica.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Dolina Dolnej Odry PLB 320003
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dolina Dolnej Odry PLB 320003

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Dolina Dolnej Odry PLB 320003

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Jeziora Czaplineckie PLH 320039
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jeziora Czaplineckie PLH 320039

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 5 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 
2000 Jeziora Czaplineckie PLH 320039 tj. Siedliska: 3110 Jeziora lobeliowe, 3140 Twardowodne oligo - i 
mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea; Gatunki: 1032 skójka gruboskorupowa 
(Unio crassus), 1337 bóbr (Castor fiber), 1355 wydra (Lutra lutra).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony (91E0*, 91D08*) na 
obszarze Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90710000 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla 2 przedmiotów ochrony (91E0*, 91D08*) na 
obszarze Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksperta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”/ Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 31 grudnia 2022 r.
Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 
przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej
do dnia 30 listopada 2022 r.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian zostały określone w dokumentacji 
przetargowej. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 10:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – ul. T. Firlika 20, Szczecin

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy 
osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - Ekspertem, właściwym dla każdej części zamówienia który spełnia następujące 
wymagania:
Wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska, nauki biologiczne, nauki rolnicze, nauki leśne
lub nauki pokrewne) lub wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie
lub samozatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Doświadczenie: W ostatnich 5 latach wykonanie jednej usługi ekspertyzy przyrodniczej polegającej
na inwentaryzacji lub monitoringu siedliska przyrodniczego / gatunku będącego przedmiotem ochrony 
obszarów Natura 2000 zbieżnego/odpowiedniego dla danej części zamówienia lub przygotowanie planu zadań 
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ochronnych lub planu ochrony dla obszarów Natura 2000 lub planu ochrony rezerwatów przyrody, parków 
narodowych lub parków krajobrazowych.
Do oferty należy załączyć:
1) formularz oferty;
2) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;
3) pełnomocnictwa;
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
5) podmiotowe środki dowodowe:
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;
7) ośw. wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy.
Na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, warunków udziału w postępowaniu oraz zasady składania 
dokumentów zawarte są w SWZ.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zgodnie z art. 257 pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeśli 
środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021
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