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Wrocław, 2 marca 2016 r. 

OKE / WOA / 2600 / 3 / 2016 
 

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30 000 EURO 
 

Tryb: konkurs ofert 
 
 

1. Zamawiającym jest: 
Nazwa   OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu 
Adres   ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
Numer telefonu  71-785-18-77 
Numer faksu  71-785-18-66 
Adres e-mail  anna.zieba@oke.wroc.pl 
Strona internetowa  www.oke.wroc.pl 
NIP   895-16-60-154 
REGON   931982940 
Godziny urzędowania  poniedziałek - piątek od 800 – 1600 

 
2. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-77, 71-785-18-55. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst 
jednolity z 2015 r. poz. 2164. 

 
3. Niniejszy konkurs ofert jest skierowany do zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowany na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.oke.wroc.pl zakładka “Zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert 
przez wszystkich potencjalnych Wykonawców . 
 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
 

5.  Przedmiot zamówienia : 

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego, których 
obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, polegających na odbiorze i dostawach 
przesyłek od i do zamawiającego w okresie od  14 kwietnia do 9 maja 2016 roku. 

Materiały egzaminacyjne będące przedmiotem usługi stanowią przesyłkę specjalnego znaczenia. Wykonawca zapewni ochronę 
przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczy w czasie transportu materiały w taki sposób, aby nie doszło do ich zaginięcia 
lub uszkodzenia, a zwłaszcza pogięcia czy zamoknięcia. 

 
 6.  Zasady dokonywania przewozów. 

1) Wykonawca dysponuje odpowiednim taborem i liczbą pracowników gwarantujących odbiór i dostarczenie przesyłek w ściśle 
wyznaczonych godzinach do wyznaczonych miejsc oraz wniesienie ich do wyznaczonego pomieszczenia w budynkach do 
wysokości czwartego piętra. 

2) Data i godzina dostarczenia przesyłek do adresatów (z OKE) oraz odbioru od adresatów (do OKE) nie podlega negocjacjom. 
Zamawiający dopuszcza negocjowanie terminów odbioru przesyłek z siedziby OKE i dostarczenia do siedziby OKE. 

3) Dokładne dane adresowe oraz dane osobowe adresatów podlegają ochronie i zostaną ujawnione wykonawcy po podpisaniu 
umowy.  

4) Wykonawca gwarantuje przewożenie przesyłek przez co najmniej trzy osoby zdolne do wykonywania pracy fizycznej polegającej 
na wnoszeniu i znoszeniu przesyłek w budynkach, do wysokości czwartego piętra. 

5) Wykonawca gwarantuje stały dozór przesyłek przez co najmniej jedną osobę w czasie przewożenia, załadunku i rozładunku. 
6) Przekazanie-odbiór przesyłek na każdym etapie usługi odbywa się protokolarnie. Sposób protokołowania ustalają strony            

w umowie. 
7) Przesyłki przekazywane są „z ręki do ręki”. Wykonawca i adresat mają prawo do wylegitymowania drugiej strony w momencie 

przekazywania przesyłek.  
8) Wykonawca monitoruje przebieg każdego etapu transportu i utrzymuje stały kontakt z zamawiającym. Wykonawca 

ma obowiązek opracować sposób monitorowania i rozwiązania awaryjne (postępowanie      w przypadku awarii 
taboru, nieobecności pracownika, wypadku, naruszenia opakowania przekazanego przez OKE, naruszenia plomb, 
itd.) Opracowanie ma formę pisemną i wymaga akceptacji zamawiającego.  

http://www.oke.wroc.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
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9) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników w zakresie procedury transportowania przesyłek 
chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem przekazanej przez zamawiającego po zawarciu umowy.  

10) Imienny wykaz pracowników wykonujących kolejne etapy usługi wraz z pisemnym potwierdzeniem przez nich 
odbycia szkolenia, o którym mowa w pkt. 9, wykonawca dostarcza do OKE nie później niż tydzień przed datą 
pierwszego etapu usługi. 

11) Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia pracowników w identyfikatory i pisemne upoważnienia do odbioru – 
przekazania przesyłek oraz do zastępczych pojemników i plomb.  

12) Wykonawca wzór identyfikatora i upoważnienia przedstawia zamawiającemu do akceptacji nie później niż dwa 
tygodnie przed datą pierwszego etapu usługi. 

13) Strony uzgadniają sposób adresowania przesyłek najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wykonania 
pierwszego etapu usługi. 

14) Przesyłkami są plastikowe pojemniki - skrzynki (wymiar pojemnika sz: 290 x w: 340 x dł: 380) zabezpieczone 
plombami przed nieuprawnionym otwarciem o jednostkowej wadze 10-15 kg. Wykonawca zapewnia przewiezienie 
ich do adresata w stanie nienaruszonym. 

 
7. Zakres zamówienia i terminy. 

I. etap - sprawdzian w szkole podstawowej – 14 kwietnia i 18 kwietnia 2016 r. 
 
 

Sprawdzian 2016 
 

Skąd 
data, godzina Lp Dokąd 

termin dostarczenia towaru szacunkowa 

data godz. l. pojem-
ników 

waga w 
kg 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

ul. Zielińskiego 57 
53-533 Wrocław 

 
14.04.2016 

ok. godz. 7.00 
(do uzgodnienia) 

1.  DZIERŻONIÓW  14.04.2016 8.00-13.00 9 108 

2.  JELENIA GÓRA  14.04.2016 8.00-13.00 9 108 

3.  LEGNICA  14.04.2016 8.00-13.00 18 216 

4.  ŚWIDNICA  14.04.2016 8.00-13.00 9 108 

5.  WAŁBRZYCH  14.04.2016 8.00-13.00 9 108 

6.  WROCŁAW  14.04.2016 8.00-13.00 40 480 

7.  KLUCZBORK  14.04.2016 8.00-13.00 9 108 

8.  OPOLE  14.04.2016 8.00-13.00 27 324 

Razem 130 1560 
 
 
 
 
 

Lp Skąd 
termin odbioru towaru szacunkowa Dokąd 

data, godzina data godz. l. pojem-
ników 

waga w 
kg 

1.  DZIERŻONIÓW  18.04.2016 8.00-13.00 9 108 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

ul. Zielińskiego 57 
53-533 Wrocław 

 
18.04.2016 

godz. 8.00-17.00 

2.  JELENIA GÓRA  18.04.2016 8.00-13.00 9 108 

3.  LEGNICA  18.04.2016 8.00-13.00 18 216 

4.  ŚWIDNICA  18.04.2016 8.00-13.00 9 108 

5.  WAŁBRZYCH  18.04.2016 8.00-13.00 9 108 

6.  WROCŁAW  18.04.2016 8.00-13.00 40 480 

7.  KLUCZBORK  18.04.2016 8.00-13.00 9 108 

8.  OPOLE  18.04.2016 8.00-13.00 27 324 

Razem 130 1560 
 
Łącznie: szacunkowa liczba pojemników: 260, szacunkowa waga: 3 120 kg 
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II. etap – egzamin gimnazjalny – 5 maja i  9 maja 2016 r.                 
 
 
 
 

Egzamin gimnazjalny 2016 
 

Skąd 
data, godzina Lp Dokąd 

termin dostarczenia towaru szacunkowa 

data godz. l. pojem-
ników 

waga w 
kg 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

ul. Zielińskiego 57 
53-533 Wrocław 

 
5.05.2016 

ok. godz. 7.00  
(do ustalenia) 

1. BOLESŁAWIEC  5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
2. GŁOGÓW  5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
3. JELENIA GÓRA  5.05.2016 8.00-13.00 16 192 
4. LEGNICA  5.05.2016 8.00-13.00 16 192 
5. ŚWIDNICA  5.05.2016 8.00-13.00 15 180 
6. WAŁBRZYCH  5.05.2016 8.00-13.00 6 72 
7. WROCŁAW I adres 5.05.2016 8.00-13.00 35 420 
8. WROCŁAW II adres 5.05.2016 8.00-13.00 35 420 
9. WROCŁAW III adres 5.05.2016 8.00-13.00 10 120 
10. ZĄBKOWICE ŚL.  5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
11. KĘDZIERZYN-KOŹLE 5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
12. KLUCZBORK  5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
13. NYSA  5.05.2016 8.00-13.00 5 60 
14. OPOLE I adres 5.05.2016 8.00-13.00 17 204 
15. OPOLE II adres 5.05.2016 8.00-13.00 10 120 

Razem 190 2280 
 
 
 
 

Lp Skąd 
termin odbioru towaru szacunkowa Dokąd 

data, godzina data godz. l. pojem-
ników 

waga w 
kg 

1.  BOLESŁAWIEC  9.05.2016 8.00-13.00 5 60 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu 

ul. Zielińskiego 57 
53-533 Wrocław 

 
9.05.2016 

godz. 8.00-17.00 
 
 

2.  GŁOGÓW  9.05.2016 8.00-13.00 5 60 
3.  JELENIA GÓRA  9.05.2016 8.00-13.00 16 192 
4.  LEGNICA  9.05.2016 8.00-13.00 16 192 
5.  ŚWIDNICA  9.05.2016 8.00-13.00 15 180 
6.  WAŁBRZYCH  9.05.2016 8.00-13.00 6 72 
7.  WROCŁAW I adres 9.05.2016 8.00-13.00 35 420 
8.  WROCŁAW II adres 9.05.2016 8.00-13.00 35 420 
9.  WROCŁAW III adres 9.05.2016 8.00-13.00 10 120 
10.  ZĄBKOWICE ŚL.  9.05.2016 8.00-13.00 5 60 
11.  KĘDZIERZYN-KOŹLE 9.05.2016 8.00-13.00 5 60 
12.  KLUCZBORK  9.05.2016 8.00-13.00 5 60 
13.  NYSA  9.05.2016 8.00-13.00 5 60 
14.  OPOLE I adres 9.05.2016 8.00-13.00 17 204 
15.  OPOLE II adres 9.05.2016 8.00-13.00 10 120 

Razem 190 2280 
 

 
Łącznie: szacunkowa liczba pojemników: 380, szacunkowa waga: 4 560 kg 
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ZESTAWIENIE 
 
I.  ETAP - sprawdzian w szkole podstawowej : 
                 szacunkowa liczba pojemników: 260, szacunkowa waga: 3120 kg 
II. ETAP - egzamin gimnazjalny : 
                 szacunkowa liczba pojemników: 380, szacunkowa waga: 4560 kg 
 
8. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie 
wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi. 
4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
9. Termin wykonania zamówienia. 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 14 kwietnia do 9 maja 2016 r.  
 
10 .Sposób przygotowywania oferty. 

1) Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi – załącznik nr 1.  
2) Do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 2 , 
c) status prawny Wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 3, 
d) wykaz potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do niniejszego zamówienia – 

wzór wykazu głównych usług stanowi załącznik nr 4.  
 

11.Kryterium wyboru oferty.  
1) Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 
2) W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium Cena – waga 100 %. 
3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według 
wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty. 

C min (najniższa zaproponowana cena brutto) 
cena = -------------------------------------------------------------------------- • 100 pkt 

  C bad (cena badanej oferty brutto) 

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia niezbędne wymogi 

formalne. 
 

12.Termin i miejsce składania ofert. 
1) Oferty prosimy przesyłać/składać do dnia 10 marca 2016 r. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego. 
2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
3) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53 – 533 Wrocław 
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  
„Oferta – świadczenie usług transportowych - postępowanie nr OKE / WOA / 2600 / 3 / 2016” 

 
13 .Zawarcie umowy. 

1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
3) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
4) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  
5) Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
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14. Zapytania o przedmiot zamówienia. 
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Anna Zięba, tel.71 785 18 55, email: anna.zieba@oke.wroc.pl 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. 

 
15. Załączniki do Zapytania ofertowego. 

1) Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 
2) Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy. 
3) Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy. 
4) Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług. 

 
 
 
 
 

                                                                                     
                                  

mailto:anna.zieba@oke.wroc.pl
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Załącznik nr 1. 

do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/3/2016 
 
 
 

 
……………………………..............………………………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 
 
                                                                        FORMULARZ  OFERTOWY 
  
 

I. Oferta cenowa Wykonawcy 

   Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, na warunkach określonych w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia oznaczonego symbolem OKE/WOA/2600/3/2016  „Świadczenie usług transportowych na terenie 
dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek od i do 
zamawiającego w okresie  od  14 kwietnia do 9 maja 2016 roku   za kwotę : 

 

  ETAP I   Sprawdzian w szkole podstawowej  

   CENA NETTO W PLN…………………… słownie złotych……………………………………………………….................................................... 

   CENA BRUTTO W PLN………………….słownie złotych……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ETAP II  Egzamin gimnazjalny 
 

   CENA NETTO W PLN…………………… słownie złotych……………………………………………………….................................................... 

   CENA BRUTTO W PLN………………….słownie złotych……………………………………………………………………………………………………….. 

 
  CENA OFERTY RAZEM ZA ETAP I i II 

 

   CENA NETTO W PLN…………………… słownie złotych……………………………………………………….................................................... 

   CENA BRUTTO W PLN………………….słownie złotych……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Do niniejszej oferty załączamy: 
1. Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy. 

3. Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług. 

 
 
 
 
 
….……………………………..……….............                                                                                ............................................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  
                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2. 
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/3/2016 

 
 
 
……………………………..............………………………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

1. Oświadczam, że: 

Jestem w stanie na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot zamówienia. 

2. Oświadczam, że : 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 

5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia; 

7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w formie kar 

umownych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
….……………………………..……….............                                                                     ............................................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  
         upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Strona 8 z 9 

 
                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 3. 

do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/3/2016 
 
 
 

Status prawny Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: …………….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

REGON (pełny)          

 

Miejsce rejestracji: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...…………… 

Powiat: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………...…………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………………………… 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……….......................................... 

Nr tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Adres poczty e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 
………………….…………………….………… 
                  podpis i pieczątka 

Załączyć: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
…………………………………………….………… 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4. 

do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/3/2016 
 
  

 
……………………………..............………………………….. 
   (pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG 
zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku kalendarzowego 
 
 

Lp. Nazwa, adres i telefon Odbiorcy Opis usług Wartość zamówienia 
brutto  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
….……………………………..……….............                                                           ............................................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  
       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
1. Załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być opatrzone datą podpisane przez 

Zamawiającego i zawierać informacje, które potwierdzają wykonanie zamówień z należytą starannością. Wykonawca 
powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku kalendarzowego zadania w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
2. W przypadku gdy zamawiający (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu) jest podmiotem, na rzecz którego 

usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa powyżej. 

 


	Nazwa   OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu
	Adres   ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
	Numer telefonu  71-785-18-77
	Numer faksu  71-785-18-66
	Adres e-mail  anna.zieba@oke.wroc.pl
	Strona internetowa  www.oke.wroc.pl
	NIP   895-16-60-154
	REGON   931982940
	Godziny urzędowania  poniedziałek - piątek od 800 – 1600
	Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164.
	3. Niniejszy konkurs ofert jest skierowany do zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.oke.wroc.pl zakładka “Zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert p...
	4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
	5.  Przedmiot zamówienia :
	I. etap - sprawdzian w szkole podstawowej – 14 kwietnia i 18 kwietnia 2016 r.
	II. etap – egzamin gimnazjalny – 5 maja i  9 maja 2016 r.
	Łącznie: szacunkowa liczba pojemników: 380, szacunkowa waga: 4 560 kg
	II. ETAP - egzamin gimnazjalny :
	szacunkowa liczba pojemników: 380, szacunkowa waga: 4560 kg
	9. Termin wykonania zamówienia.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 14 kwietnia do 9 maja 2016 r.


