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Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 Zapytania Ofertowego należy złożyć w
terminie do dnia 18.09.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie: Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana
III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b, 20-151 Lublin
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt. 1 powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Słowikowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: Ogrodzenie z
bramami „Pracowni podróży czasoprzestrzennych” realizowane w oparciu o projekt: „Wehikuł czasu
Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Nasutów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest budowa ogrodzenia z bramami „Pracowni podróży czasoprzestrzennych” w
Nasutowie, 21-025 Niemce.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: Ogrodzenie z
bramami „Pracowni podróży czasoprzestrzennych” realizowane w oparciu o projekt: „Wehikuł czasu
Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”.
2. Zakres robót obejmuje:
– wytyczenie konturów fundamentów,– usunięcie humusu,– wykopy pod fundamenty,– wykonanie
fundamentu pod ogrodzenie,– wykonanie izolacji fundamentu poziomej przeciwwodnej –
wymurowanie cokołu– obsadzenie słupków w cokole,
– montaż przęseł ogrodzenia,
– montaż słupków i bramy oraz furtki.
3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w przedmiarach robót (Załącznik
Nr 6 do Zapytania Ofertowego).
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Kod CPV
45342000-6

Nazwa kodu CPV
Wznoszenie ogrodzeń

Dodatkowe przedmioty zamówienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45262210-6 – Fundamentowanie
45320000-6 – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
45262311-4 – Betonowanie konstrukcji
45262310-7 – Prace dotyczące kładzenia zbrojeń
45262500-6 – Roboty murarskie
28122300-6 – Bramy
45442100-8 – Roboty malarskie

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 20.11.2017 roku.

Załączniki
Załączniki 1-7 do Zapytania Ofertowego-ZO/DN/1/2017/POPW
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - ZO/DN/1/2017/POPW-01.09.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 (jedną) robotę
budowlaną polegającą na budowie ogrodzenia lub budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00
PLN brutto,
Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
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Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 17) Wytycznych horyzontalnych, na
podstawie pkt. 8) lit. a) ix cyt. podrozdziału, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych,
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na działania siły wyższej,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających
realizację robót zgodnie z zasadami określonymi w normach lub przepisach technicznych,
a mających wpływ na jakość robót,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego, ze względu decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt i
wydawać polecenia,
5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych
w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiających kontynuację robót,
6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz
niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
7) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia wad w dokumentacji przetargowej lub innych
dokumentach budowy,
8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do
realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją
niniejszego zamówienia,
9) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez
Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień, których konieczności
uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają
z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy,
10) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na
okoliczności leżące po stronie Zamawiającego.
2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez
Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone
każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o
aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym
Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych wyżej.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i
oferty w sytuacji, gdy:
1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za
roboty lub dostawy urządzeń zamiennych będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony
oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierającej zakres
robót / urządzeń według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącej podstawę
obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót/urządzeń podlegających wykonaniu/montażu według
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nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:
− stawka R-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysk – będą tożsame z wielkością tych składników
zawartych w kosztorysach ofertowych.
− ceny materiałów/urządzeń według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej
o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB, IME i IMI) sekocenbud,
obowiązujących w danych okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
− ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej pracy sprzętu
sekocenbud (IRS), obowiązujących w danych okresie, a przypadku ich braku według cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
Ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zamianie zostanie określona na
podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację. Tak sporządzone kosztorysy po
uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych robót
budowlanych lub dostaw zamiennych będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Jeżeli cena
jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona,
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien
dokonać wyliczeń cen za roboty lub urządzenia zamienne oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót.
2) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za roboty
niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysów ofertowych, z uwzględnieniem podatku
VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 będzie podpisany przez osoby
upoważnione „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z
uwzględnieniem podatku VAT,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 2 do
Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1 zapytania ofertowego.
2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru
stanowiącego (Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego
w pkt. 6.2 zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do
Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.3 zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 Zapytania Ofertowego
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h
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podrozdziału 6.5 Wytycznych horyzontalnych.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Oferowana cena (C) - 80% = 80 pkt, Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane materiały (G) - 20% = 20 pkt
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Pc = Pn/Pb x 80 pkt
gdzie,
Pc - ilość punktów za kryterium cena,
Pn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Pb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały ”
liczona w okresach miesięcznych: W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji
tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej
długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W
przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 24 a 48 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G = Go/Gmax x 20 pkt
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga: Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane i zastosowane materiały obejmującą m.in. świadczenie nieodpłatnego serwisu
gwarancyjnego (tj. przeglądów, konserwacji i napraw), w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 m-cy,
Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie
oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu
gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 48 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający
przyjmie do obliczeń wartość 48 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu
gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały”. Wykonawcy oferują długości
okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 24 do 48 miesięcy).
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O)
obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane i zastosowane materiały”.

Wykluczenia
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym (Beneﬁcjentem) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
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rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneﬁcjentem) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneﬁcjenta) lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneﬁcjenta) czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w
postępowaniu wykonawcę, który:
6.3.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
6.3.2. wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo lit. a) d) Zapytania ofertowego,
6.3.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 6.3.2;
6.3.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6.3.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6.3.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6.3.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6.3.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
6.3.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6.3.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6.3.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
6.3.12. wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
6.3.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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6.3.14. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający (beneﬁcjent)
Nazwa
DOM NASUTÓW- NASUTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPÓŁKA Z.O.O

Adres
21-025 Nasutów
lubelskie , lubelski

NIP
7132978491

Tytuł projektu
Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski
Wschodniej

Numer projektu
POPW.01.03.02-18-0006/16-00
Liczba wyświetleń: 2

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

Regulamin

Jak znaleźć

00-507 Warszawa

O Bazie

ogłoszenie

pn. - pt. 8.15-16.15

Konkurencyjności

Jak dodać ogłoszenie

tel.: 22 273 70 00

Polityka prywatności

Kontakt

Wsparcie techniczne:

Dostępna strona

Mapa strony

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

FAQ

tel.: 22 693 54 27
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