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ZamawiĄący powiadomi na piśmie o Wynikach postępowania Wszystkich OFERENTÓW'
którzy ubiega|i się o udzielenie zamóWienia'
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający okreś|i miejsce i termin podpisania umowy.

10. TERM|N I M|EJscE sKŁAoAN|A oFERT

1o.'l ofeńy na|eży składaó 23 maja 2011 r. do godziny 1000w siedzibie Zamawiającego w
Gdańsku przy u|. Brzozowej 15A'

1o.2 otwarcie ofeń nastąpi dnia 23 maja 2011 roku o godzinie 1200, w siedzibie
Zamawiającego w Gdańsku przy u|' Brzozowej 15A.

10'3 oFERENC| mogą uczestniczyć w pub|iczne] Sesji otwarcia ofeń. W przypadku
nieobecności oFERENToW przy otwieraniu ofeń, Zamawiający prześ|e im
informację z otwarcia ofert na pisemny Wniosek.

10.4 OFERENT ma prawo przed upływem terminu składania ofeń wycofac się
z postępowania poprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie
,,WYCOFANE",
Kopeńy oznakowane w ten sposób będą otwierane w pieruszej ko|ejnoŚci. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania oFERENTA w zakresie wycofania ofeńy,
ofeńy wycofane nie będą odczytane
Kopeńy oznakowane dopiskiem ''ZAM|ANA'' zostaną otwarte pŻy otwieraniu ofeńy
OFERENT' który wprowadził zmiany ipo stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do ofeńy.

11. WADIUM

zamawiąący nie ząda złoŻenia wadium'

,|3. zABEzP|EczENIENALEżYTEGoWYKoNAN|AUMoWY

Zamawiający nie żąda zabezp1eczenia na|eżytego umowy.

14' TERM|N zW|ĄzAN|A oFERTĄ

oFERENO| będą związani ofeńą przez 30 dni' okres związania ofeńą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofeń.
ZamawiĄący zaslrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofeńą po uprzednim
porozumieniu z OFERENTAMI.

15. PoUczEN|E o śRoDKAGH ocHRoNY PRAWNEJ PRzYsŁUGUJĄcYcH oFERENToW|
w ToKU PosTĘPowANIA o Uoz|ELENIE zAMÓWlEN|A PUBL|czNEGo

oFERENTOM i innym osobom' jeże|i ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
moie doznać uszczerbku W Wyniku naruszenja pzez Zamawiającego pŻepisóW ustawy
Prawo zamówień pub|icznych pzysługują środki ochrony prawnej szczegółowo opisane w
ań.179-198 Ustawy. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej okreŚ|one w dzia|e V|
Ustawy.

SzczegÓłowe Warunki zamÓWienia
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