
 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH 

PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAZEM KU PRZYSZŁO ŚCI 

Numer ogłoszenia: 131449 - 2012; data zamieszczenia : 15.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie , Ul. Okręzna 27/A, 46-220 Byczyna, woj. 

opolskie, tel. 77 413 42 77, faks 77 413 42 77. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu 

zakupów:  Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W 

RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  3.1. Przedmiotem zamówienia jest 

usługa polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych. 3.2. Uczestnikami szkolenia będą osoby 

bezrobotne/nieaktywne zawodowo skierowane do udziału w projekcie systemowym Razem ku przyszłości przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1) 

Warsztaty - trening kompetencji Ŝyciowych w celu wsparcia motywacyjnego, wspierania samodzielności, 



 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych w grupie 15 uczestników, a) zajęcia grupowe - 28 

godzin: b) przewidywana liczba uczestników szkolenia - 15 osób, c) koszt szkolenia musi obejmować : - koszt 

warsztatów, - materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL - wyŜywienie 

uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika kaŜdego dnia - moŜe być w formie cateringu, napoje), 

d) miejsce warsztatów - zapewnia Wykonawca - na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna Wykonawca 

pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza Byczyną (zajęcia w 

godzinach 08.00-13.00), e) zakładany okres realizacji - rozpoczęcie czerwiec 2012 r. - zakończenie lipiec 2012 r. 

f) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia), karta usług 

doradczych. 2) Warsztaty - poradnictwo i wsparcie - w zakresie podniesienia kompetencji Ŝyciowych, warsztaty 

grupowe komunikacji interpersonalnej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, motywacja do czynnego 

działania i zmian sytuacji Ŝyciowych 14 godzin a) przewidywana liczba uczestników szkolenia - 15 osób, b) koszt 

szkolenia musi obejmować : - koszt warsztatów, - materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - 

oznaczonych logotypem POKL - wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w 

kaŜdym dniu warsztatów - moŜe być w formie cateringu, napoje), c) miejsce warsztatów - zapewnia Wykonawca - 

na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia 

teoretyczne odbywać się będą poza Byczyną (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), d) zakładany okres realizacji - 

sierpień 2012 r. e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie 

szkolenia). 3) Doradztwo zawodowe - opracowanie Indywidualnych Planów Działania 6 godzin/osobę w celu 

ukierunkowania planowanie własnego rozwoju zawodowego a) przewidywana liczba uczestników szkolenia - 15 

osób, b) koszt szkolenia musi obejmować : - koszt doradztwa, - materiałów szkoleniowych, dyplomów, 

zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL - wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego 

uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów - moŜe być w formie cateringu, napoje), c) miejsce warsztatów - zapewnia 

Wykonawca - na terenie miasta Byczyna lub gminy Byczyna Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników 

jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza Byczyną (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), d) zakładany okres 

realizacji - czerwiec 2012 r. e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i 

zakończenie szkolenia). 4) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 50 h - warsztaty poznawania róŜnych 

technik znajdowania ofert pracy, wykształcenie umiejętności przygotowania dokumentów koniecznych do 

ubiegania się o pracę oraz zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zwiększenie lub wykształcenie 

niezbędnych umiejętności do poszukiwania pracy, utrzymania zatrudnienia oraz budowania prawidłowych relacji 

zawodowo-społecznych. a) przewidywana liczba uczestników szkolenia - 15 osób, b) koszt szkolenia musi 

obejmować : - koszt warsztatów, - materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem 

POKL - wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów - 
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moŜe być w formie cateringu, napoje), c) miejsce warsztatów - zapewnia Wykonawca - na terenie miasta 

Byczyna lub gminy Byczyna Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać 

się będą poza Byczyną) (zajęcia w godzinach 08.00-13.00), d) zakładany okres realizacji - październik 2012 r. e) 

Wykonawca przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia). 5) Kursy 

zawodowe - 3 kursy zawodowe, w celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych. Kursy dobrane do 

potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników projektu dobrane zgodnie ze stworzonymi Indywidualnymi 

Planami Działania. a) przewidywana liczba uczestników szkolenia - 15 osób, b) koszt szkolenia musi obejmować 

: - koszt warsztatów, - materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń - oznaczonych logotypem POKL - 

wyŜywienie uczestników (obiad jednodaniowy dla kaŜdego uczestnika, w kaŜdym dniu warsztatów - moŜe być w 

formie cateringu, napoje), c) miejsce warsztatów - zapewnia Wykonawca - na terenie gminy Byczyna 

(Wykonawca pokrywa koszt dojazdu uczestników jeśli zajęcia teoretyczne odbywać się będą poza Byczyną) 

(zajęcia w godzinach 08.00-13.00), d) zakładany okres realizacji - lipiec 2012r. - zakończenie październik 2012 r. 

e) Wykonawca prowadzi karty udziału w szkoleniach, przeprowadzi ewaluację (badania ankietowe na 

rozpoczęcie i zakończenie szkolenia). i) Zamawiający dopuszcza moŜliwość dołączenia uczestników kursu 

będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących toŜsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym, 3.4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80.50.00.00-9 - Usługi szkoleniowe 1) 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2) 

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 3.5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.7. 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 3.8 Klauzula społeczna: 

Zamawiający przy realizacji zamówienia zatrudni 6 osób bezrobotnych - co oznacza osoby spełniające przesłanki 

art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2008r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn.zm.). 3.8.1 Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudnienia 

określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Chodzi bowiem, o to, aby 

powiązać kwestię zatrudnienia bezrobotnych z realizacją zamówienia. Nie moŜe stanowić spełnienia warunku 

określonego w klauzuli społecznej samo tylko zatrudnienie bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli 

w wykonywaniu zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 26.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga, aby w celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca posiadał 

aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydawany przez wojewódzki urząd pracy właściwy 

ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004 r. , Nr236, 

poz.2365), Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści 

oświadczenia o posiadaniu zaktualizowanego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (załącznik nr 6 

do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o 2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: śe 

wykonał naleŜycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, usługę szkoleniową/usługi szkoleniowe w 

zakresie jakiego dotyczy składana oferta z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie. 

Wykonawca musi wykazać, przeprowadził co najmniej trzy szkolenia tematyczne związane z zakresem 

podmiotu zamówienia. W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada Wykaz 
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naleŜycie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- w tym okresie, usług szkoleniowych w zakresie jakiego dotyczy składana oferta z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŜycie - załącznik nr 5 - Doświadczenie wykonawcy 

Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści złoŜonego 

oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje salą wykładową umoŜliwiającą 

przeszkolenie grupy min. 15 osób. W celu wykazania spełnienia w/w warunku, Wykonawca przedłoŜy 

oświadczenie o dysponowaniu salą wykładową spełniającą w/w warunki - załącznik nr 4 do SIWZ. 

Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści złoŜonego 

oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, Ŝe dla kaŜdego z 

poszczególnych zakresów, tematów szkoleń wymienionych w rozdz. Opis przedmiotu zamówienia w 

punktach od 1) do 5), dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w 

zakresie, którego dotyczy szkolenie/kurs i wykonała naleŜycie bynajmniej jedną usługę szkolenia z 

tego zakresu (jako wykładowca). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są przedłoŜyć: -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

niniejszej SIWZ. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie treści 

złoŜonego oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ) załączonego do oferty, zgodnie z formuła spełnia/nie 

spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą spełnia/ nie spełnia. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

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

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  

• wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

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

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

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

pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, Ŝe: 

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

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

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz oferty zał. nr 1 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 



 
 

Projekt „Razem ku przyszłości” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się moŜliwość następującej zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku konieczności 

przedłuŜenia terminu umownego - przesunięcie terminu realizacji umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, 

których nie moŜna było przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej staranności lub siły wyŜszej (np. klęski 

Ŝywiołowej, działań rządowych) mających bezpośredni wpływ na terminowość przeprowadzenia szkoleń/zajęć. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. OkręŜna 27a 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.06.2012 

godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. OkręŜna 27a 46-220 Byczyna. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


