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

www.bip.czernikowo.pl

Czernikowo: Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo

Numer ogłoszenia: 72699 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 54 287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu na potrzeby przewozu 

osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniający minimalne 

parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu podane poniżej. 2. Minimalne parametry 

techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego: fabrycznie nowy: rok produkcji min. 2013 lub 

2014; rozstaw osi powyżej 3 300 mm; kolor nadwozia - srebrny metalizowany; silnik wysokoprężny, 

turbodoładowany o pojemności do 2 000 cm3 i mocy min. 140 KM; norma emisji spalin min. EURO 5; 

homologacja pojazdu bazowego - oryginalny pojazd 9 osobowy; homologacja pojazdu do przewozu 

osób niepełnosprawnych; pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; dopuszczalna masa 

całkowita do 3500 kg. 3. Wyposażenie (minimum): immobiliser; centralny zamek z pilotem; izolacja 

dźwiękowo-termiczna; autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe; wspomaganie układu 

kierowniczego; układ hamulcowy z ABS; hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu; system 

kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny; system kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny; system 

kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny; system kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny; 

niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem; niezależne od pracy silnika ogrzewanie typu 
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Webasto; obrotomierz; lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie; skrzynia biegów min. 6- 

biegowa mechaniczna (min 5 biegów do przodu + wsteczny); dźwignia zmiany biegów w formie 

joysticka; klimatyzacja całości samochodu z nawiewem na przedział pasażerski; poduszki powietrzne 

min. dla kierowcy i pasażera; bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i 

pasażera; zagłówki z regulacją wysokości; regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach; 

zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy; całkowite przeszklenie pojazdu, szyby 

termoizolacyjne / atermiczne; wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem; 

przesuwne prawe drzwi boczne; tylne drzwi otwierane do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i 

spryskiwaczem; czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa; stopień wejściowy boczny oświetlony; 

oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie; wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy; 

drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski; elektrycznie 

regulowane przednie szyby boczne; fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka 

lędźwiowego; siedzenie podwójne obok kierowcy; II rząd siedzeń: układ 2+1 dwuosobowe siedzenie ze 

składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane; III rząd siedzeń: siedzenie trzyosobowe ze 

składanym oparciem; wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe trójpunktowe pasy 

bezpieczeństwa; sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach; światła do jazdy dziennej 

włączane automatycznie; lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu 

hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego; reflektory przednie halogenowe + regulacja zasięgu; 

trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu; radio CD/RDS/MP3; gaśnica, trójkąt, apteczka, 

podnośnik, fartuchy przeciwbłotne; dywaniki gumowe; pełnowymiarowe koło zapasowe; pokrowce na 

siedzenia; opony zimowe 4 szt. + felgi stalowe. 4. Przystosowanie do przewozu osób 

niepełnosprawnych na wózku: wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej łatwe do demontażu w układzie: 

fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu; wykładzina łatwo zmywalna, 

antypoślizgowa; schowek - miejsce (pojemnik na pasy); szyny do mocowania wózka inwalidzkiego w 

podłodze w tylnej części pojazdu; komplet pasów przystosowanych do mocowania wózka inwalidzkiego 

do szyn; najazdy aluminiowe teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie 

osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim przez drzwi tylne pojazdu; uchwyty ułatwiające 

wysiadanie i wsiadanie do przedziału pasażerskiego; pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na 

wózku inwalidzkim; znakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób 

niepełnosprawnych). 5. Minimalne warunki gwarancji: - 24 miesiące bez limitu kilometrów - na części 

mechaniczne elektryczne i elektroniczne, - 3 lata na lakier, - 12 lat na perforację nadwozia. 6. 

Dostarczony samochód musi: - spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 

przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające 

z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. 

zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, - posiadać homologację na przewóz 9 

(dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu, - spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 

(2007/715/EC) w zakresie emisji spalin, - posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę 

serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty wymagane prawem niezbędne do rejestracji pojazdu. 7. 

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2013 lub 2014, tzn. 

nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu 

jego poprawnej pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 8. Dostarczony samochód musi pochodzić z 

oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, 

zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 9. Wymagania dotyczące 

dostawy samochodu: - termin realizacji - od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 10 

czerwca 2014 roku; - miejsce dostawy: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 

Czernikowo; - miejsce wydania: siedziba Zamawiającego. 10. Podczas odbioru pojazdu Zamawiający 

dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z 

parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach 

odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki 

zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis 

gwarancyjny na terenie Polski, przy czym miejsce świadczenia serwisu (ASO) powinno się znajdować w 

odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć przed zawarciem umowy wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi. 12. Wykonawca jest 

obowiązany w cenie pojazdu uwzględnić koszt przeglądu zerowego pojazdu, koszt zakupu karty 

pojazdu, oraz koszt dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego. 13. W Formularzu OFERTA 

Wykonawca zobowiązany jest podać markę i model oferowanego pojazdu. 14. Do oferty należy dołączyć 

szczegółowe dane oferowanego pojazdu w celu potwierdzenia, że oferowany pojazd spełnia parametry 

techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 15. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy 

wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w szczególności: fakturę VAT ze wskazaniem 

Zamawiającego, jako właściciela pojazdu; kartę pojazdu; książkę gwarancyjną wraz z listą 

Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO); instrukcję obsługi w języku polskim; inne wymagane prawem 

dokumenty pojazdu; indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną. 16. Dostarczony 

pojazd powinien wskazywać taki stan paliwa w zbiorniku, aby światło rezerwy nie było zapalone i aby 

możliwe było jego uruchomienie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8, 34.11.43.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 

500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zadanie, polegające na dostawie samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 100 

000,00 zł brutto. Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na 

PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs 

przeliczeniowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania tego 

warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie - co najmniej 1 zadanie, polegające na dostawie samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

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

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika 

reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA 

zgodny z treścią zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium 

(oryginał gwarancji, poręczenia lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2. terminu realizacji przedmiotu umowy z 

powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas 

usunięcia tych okoliczności, 3. zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto 

zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Dopuszczalna jest 

zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, tj. w 

szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu przedmiot zamówienia inny niż w ofercie, 

ale o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (co 

potwierdzi specyfikacją techniczną) i w cenie ofertowej - z powodu trudności z jego uzyskaniem od 

producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.czernikowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 

Czernikowo pokój nr 20 (Kasa Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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