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Nie

,Izy ws;po 
f nre przeprow adzaj E po stgpowan ie or az

fikac"inl oraz osnhv rln knnfclet Attr tt*,:,o ofikacyjnp oraz osoby do kontakt6wwrazz

z zamaw\{j4cymi z innych parhstw

wspolnie z zamawiaj4cyrni z innych par{stw

toson,anfle krajowe prawo zarn6wier[

0, ul. ul. (Drr_rnwaldzka ,60166 poznaf, woj,

, e -mall tfi-p oznan@piorin. gov.pl, faks

tetKol)olsKle

yskac dosipp do narzEdzi i urz4clzenlub

tr acj a rz4rfl or,nia terenowa

IA (jeieli (otyczy)z

trw przypadku wsp6lnego przeprow adzania

przeprovVa clzania po stgpowani a z

zamawiajqcyni z inirvch paristw cztorrkowskich Unii Efrc,pejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych
jest odpowiedlzialny zaptzeprowadzenie postEpowarrru,Lry i w jakim zakresie za

przeprowadzenie po$tgpowarLia odpowiadaj4 pozostali zLimawiajqcy, czy z:amriwienie ibgdzie

udzielane przezkazt'eeo zzamawiai4cyclh indywidualni]e,.ry zam6wienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):
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Komunikacja elektrpniczna wymaga liorzystani a z nali,zgdzi i urz1dzeri lubr formatriw
plik6w, kt6re rnie s4 fg6lnie dostgpne

Ni eo grani cz;ony, p f lny, b ezpo Sred ni i b ezplatny do stEf do tych narzgdzi nto2na uzyshai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PTTZEDMIOT ZAMOWIENIA

II'1) Nazwa nadana dam6wieniuprze:zzamawiaj4cego: t)ostawatrzechszLmochod6w

osobowych typu kom$ivan dla Wojew6<lzkiego Inspektorfitu ochrony Roslin i ]rlasiennictwa w

Nie

czgSci:

Numer referencyjny: WDA.2'l 2,5.20111

Przed wszczgciem po[tgpowania o udzrigl,enie zamri*i.ir]iu przeprowadzolo rrtialog

Poznaniu

techniczny

Nie

II"2) Rodzaj zam6widnia: Dostawy

II"3) Informacja o m$2liwosci skladania ofert czgsciowjich

zialu w postppowaniu mozna rskladad w

zamawtai}cy ztt'strze$a sobie prawo dqr udzielenia l4cz$ie nastgpuj4cych czgsci lub grup
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II'4) Kr6tki opis prledmiotu zam6wien ia (wietkoit, ,)lrrrr, rodzaj i iloi6 dostaw, ustr.rg ltLb

rob6t budowlanych lUb olcreSlenie zapotrVebowrobot budowlanych lUb okreilenie zapotrVebow

innowacyjnego - okrjeSlenie zapotrzel

bu d owlane : Przedmiptem zam6wieniabu d owlane : Przedmiptem zam6wienia

osobowych typu kornp ivanwrazz wypoqazeniem, wypro{ukowanych w 20Ig r, samochody

musz4 byi nowe, bezlvypadkowe, komPletne i wolne od"iryad konstrukcyjnych, rnaterialowych i
r.ll,konawczy chr or az prawnych.

II.5) Gl6wny l<.od CpV: 34110000-l

Dodatkowe kody CPVt

II.6) Calkowita wartbsd zamd,wi enia (jeze

hnps: I lblip.uzp.gov.pllZP 400podgiadOpublil<owanego.aspx? 
i d:0c..

li zamawiajqc,y, podaje informacje o wartoict

Waluta:

PLN

Ittb

(w przypadku umdt), ramowych lub dynamicznego sys4futu zakup\w - szacunkowa calkowita
,,"

miesi4cach : tul\oniu[n, 
--^^r 

i":-^'*'rr 
orrrv'r 'acnuPurv;

maksymalna wartol,t w calym oleresie' obowiqzywaria ilfro*l ramowej lub d)tnanticznego

ar *antddw na jakich zostanEudzielone

data rozpoczgci:l: lub,zakofrczeniaz 20lg_12_01
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