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Ogłoszenie

Numer

2021-6279-75465

Id

75465

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-003/19 - Improving plant Quality and economy for a more sustainable and efficient 
berry production

Tytuł

Dostawa sprzętu polowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.�Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem:
1)�możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego obniżenia cen jednostkowych 
przez producenta lub Wykonawcę;
2)�możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy 
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
3)�możliwości zmiany terminu dostawy zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej; pod 
pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są 
nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, 
strajk manifestacje czy też zamieszki; termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lub/oraz 2 lub/oraz 3 umowy może 
ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Umowy; o braku możliwości 
dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając 
jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia;
4)�możliwości zmiany miejsca dostawy w przypadku uzasadnionym potrzebami Zamawiającego;
5)�zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku gdy z powodu obiektywnych okoliczności, niezależnych od 
Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie zaoferowanego przedmiotu Umowy; Zamawiający dopuszcza 
(po uprzedniej akceptacji) dostarczenie sprzętu o właściwościach nie gorszych niż określone w umowie 
oraz o nie krótszym niż wymagany okresie gwarancji, za cenę nie wyższą niż cena przedmiotu pierwotnie 
zaoferowanego.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-21
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz oferta
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań
6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 6 – Klauzula

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-10-21

Data ostatniej zmiany

2021-10-21

Termin składania ofert

2021-10-29 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Konstytucji 3 Maja  1/3
96-100 Skierniewice
NIP: 8361848508

Osoby do kontaktu

Aleksandra  Walczak
tel.: -
e-mail: io@inhort.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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Dostawa sprzętu polowego - Glebogryzarka

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych 
wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego o opisanych minimalnych parametrach 
technicznych.
2.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne części/pakiety zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną lub więcej części (maksymalnie na 3).
3.�Wymagane są sprzęty fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, pochodzący z bieżącej produkcji 
oraz posiadający wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
4.�Ubezpieczenie i transport sprzętu do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
5.�Wykonawca zobowiązany jest w tabeli zawartej w Formularzu oferty w rubryce „Producent i model 
oferowanego sprzętu” wpisać nazwę/markę/oznaczenie firmy produkującej dane urządzenie oraz 
model urządzenia, pozwalające na identyfikację danego produktu.
6.�W ramach zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zakupionego sprzętu.
7.�Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na dostarczony sprzęt.
8.�Dostawy powinny być zrealizowane w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
9.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
Zapytania ofertowego.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy
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Kody CPV

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-11-08

Koniec realizacji

2021-12-07

Opis

Dostawa sprzętu polowego - Glebogryzarka – 1 szt.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
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2)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
3)�posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia,
4)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3.�Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty.
4.�Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę wg. wzorów stanowiących załącznik nr 3, 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz osób 
zdolnych do wykonania zamówienia dołączonych do oferty.
5.�W przypadku, gdy w postępowaniu występują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie warunków dotyczących 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, oceniane będzie wspólnie.
6.�Warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym każdy z 
Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 2 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
3)�Karty katalogowe, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne lub inne równoważne 
dokumenty, które umożliwiają porównanie oferowanych sprzętów z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 2

Tytuł części 2

Dostawa sprzętu polowego - Opryskiwacz akumulatorowy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych 
wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego o opisanych minimalnych parametrach 
technicznych.
2.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne części/pakiety zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną lub więcej części (maksymalnie na 3).
3.�Wymagane są sprzęty fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, pochodzący z bieżącej produkcji 
oraz posiadający wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
4.�Ubezpieczenie i transport sprzętu do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
5.�Wykonawca zobowiązany jest w tabeli zawartej w Formularzu oferty w rubryce „Producent i model 
oferowanego sprzętu” wpisać nazwę/markę/oznaczenie firmy produkującej dane urządzenie oraz 
model urządzenia, pozwalające na identyfikację danego produktu.
6.�W ramach zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zakupionego sprzętu.
7.�Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na dostarczony sprzęt.
8.�Dostawy powinny być zrealizowane w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
9.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
Zapytania ofertowego.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice
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Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-11-08

Koniec realizacji

2021-12-07

Opis

Dostawa sprzętu polowego - Opryskiwacz akumulatorowy - 1 szt.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
3)�posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia,
4)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3.�Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty.
4.�Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę wg. wzorów stanowiących załącznik nr 3, 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz osób 
zdolnych do wykonania zamówienia dołączonych do oferty.
5.�W przypadku, gdy w postępowaniu występują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie warunków dotyczących 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, oceniane będzie wspólnie.
6.�Warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym każdy z 
Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 2 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
3)�Karty katalogowe, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne lub inne równoważne 
dokumenty, które umożliwiają porównanie oferowanych sprzętów z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego.
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Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Część: 3

Tytuł części 3

Dostawa sprzętu polowego - Piła spalinowa

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych 
wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego o opisanych minimalnych parametrach 
technicznych.
2.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne części/pakiety zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 
jedną lub więcej części (maksymalnie na 3).
3.�Wymagane są sprzęty fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, pochodzący z bieżącej produkcji 
oraz posiadający wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
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4.�Ubezpieczenie i transport sprzętu do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
5.�Wykonawca zobowiązany jest w tabeli zawartej w Formularzu oferty w rubryce „Producent i model 
oferowanego sprzętu” wpisać nazwę/markę/oznaczenie firmy produkującej dane urządzenie oraz 
model urządzenia, pozwalające na identyfikację danego produktu.
6.�W ramach zamówienia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zakupionego sprzętu.
7.�Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na dostarczony sprzęt.
8.�Dostawy powinny być zrealizowane w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
9.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do 
Zapytania ofertowego.

Okres gwarancji

min. 12 miesięcy

Kody CPV

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-11-08

Koniec realizacji

2021-12-07

Opis

Dostawa sprzętu polowego - Piła spalinowa – 1 szt.
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Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
3)�posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia,
4)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3.�Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty.
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4.�Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę wg. wzorów stanowiących załącznik nr 3, 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz osób 
zdolnych do wykonania zamówienia dołączonych do oferty.
5.�W przypadku, gdy w postępowaniu występują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie warunków dotyczących 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, oceniane będzie wspólnie.
6.�Warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym każdy z 
Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 2 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
3)�Karty katalogowe, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne lub inne równoważne 
dokumenty, które umożliwiają porównanie oferowanych sprzętów z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-10-21 - data opublikowania

-> 2021-10-29 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-11-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w...

2021-11-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w...
2021-11-08 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w...

-> 2021-12-07 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w... 

2021-12-07 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w... 
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2021-12-07 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i 
dostawa fabrycznie nowych sprzętów polowych wymienionych w... 


