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Izbicko: Dowóz dzieci do szkół, przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 na terenie Gminy Izbicko wraz z zapewnieniem opieki 
nad nimi w trakcie przewozu 
 

  Numer ogłoszenia: 272008 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, 
woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół, 
przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 na terenie Gminy Izbicko 
wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są przewozy dzieci, do szkół, przedszkoli tworzących Zespół Szkół Gminny 
Izbicko w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 łącznie z zapewnieniem im 
opieki w trakcie przewozu w dni zajęć szkolnych. Przedmiot zamówienia obejmuje 
następujące szkoły, przedszkola: Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Otmicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy, Publiczne Gimnazjum 
w Izbicku, Publiczne Przedszkole w Siedlcu, Publiczne Przedszkole w Izbicku. Przewozy 
obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, 
przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają.   

Rok szkolny 2013/2014 

 Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Izbicku - 51 w tym: z Siedlec 9 , z Sprzęcic 3 , z 
Poznowic 6, z Otmic 3 , z Suchodańca 28, z Utraty 2, Godzina rozpoczęcia nauki codziennie 
od godz. 8.00  
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Ilość uczniów dojeżdżających do PG w Izbicku - 83 w tym: z Boryczy 9 , z Krośnicy 19 , z 
Suchodańca 7 , z Otmic 27 , z Poznowic 7 z Siedlca 12 , ze Sprzęcic 2 , Godzina rozpoczęcia 
nauki codziennie od godz. 8.00  

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Otmicach - 27 w tym: z Poznowic 11 , z Siedlca 7 , z 
Sprzęcic 5 , z Suchodańca 2, z Otmic 2 Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00  

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Krośnicy- 14 w tym: z Boryczy 14 Godzina 
rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.45  

Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Siedlcu - 10 w tym: z Poznowic 3 , z Sprzęcic 7 
Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.10 

 Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Izbicku - 4 w tym: z Suchodańca 4 Godzina 
rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.00  

Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do szkół przedstawia załącznik nr 10 do 
specyfikacji. Wykonawca świadczyć będzie usługi własnymi środkami lokomocji, które 
spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci. Dowóz realizowany musi być co najmniej 4 
autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych. Wykonawca zapewni min. 4 kierowców 
posiadających stosowne uprawnienia. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym 
dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z 
rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące 
oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów 
Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu 
zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia 
dodatkowych opłat z tego tytułu. Długość zakładanej trasy wynosi 268 km, są tu ujęte 
jednorazowe dowozy dzieci do szkół oraz odwozy dzieci do wsi. W liczbie tej nie zostały 
ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu 
dzieci. Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad dziećmi w postaci osób sprawujących, 
odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi. Kierowca autobusu nie 
może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Wykonawca zapewni minimum 4 osoby 
odpowiedzialne za kompleksową opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz odwozu. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zapewnieniem należytej opieki podczas 
wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2016. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium:   

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 900,00 zł słownie 
sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr.  

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie  

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Leśnica oddział Izbicko 34 8907 
1076 2006 5000 2017 0005 z adnotacją wadium Dowóz dzieci do szkół, przedszkoli w 
roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 na terenie Gminy Izbicko wraz z 
zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

3)  w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  
5)  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 23.07.2013r. 
do godz. 10.00 Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej 
niż pieniądz oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie 
Urzędu Gminy Izbicko, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem 
otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się 
termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.  

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę.  

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z 
ofertą w osobnej kopercie.  

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno 
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje 
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.  

10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać 
będzie odrzuceniu.  
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11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w 
art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI  

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień koncesja, zezwolenie, licencja, a w 
szczególności - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania 
zamówienia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o -Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch (2) 
usług w zakresie przewozu dzieci do szkół w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każde 
zamówienie poparte dokumentem, że usługi zostały wykonane należycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o -Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami które odpowiadają 
wymaganym warunkom technicznym. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



5 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o -Wykonawca zapewni min 4 kierowców posiadających stosowne uprawnienia 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o -Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę Wykonawca musi wykazać, że 
dysponuje polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do 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 do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

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

dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo- jeśli dotyczy, pisemne zobowiązanie podmiotu 
trzeciego -jeśli dotyczy, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
formularz ofertowy 
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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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: a) Zmiany 
danych teleadresowych, zmiana konta bankowego, osób reprezentujących firmę 
przedstawionych w umowie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci 
pisemnej zgody. b) Zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę 
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, pok. nr 13, II p.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 
47-180 Izbicko, pok. nr 7 sekretariat I p.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
OTWARCIE OFERT: 

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12 
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 dn. 23.07.2013r. godz. 10:15 pok. nr 7 sekretariat I p. 

 

Grzegorz Koprek Za-ca Wójta Gminy 


