
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zjazdu gospodarczego oraz
remoncie chodnika, miejsc postojowych i dziedzińca.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zjazdu gospodarczego oraz
remoncie chodnika, miejsc postojowych i dziedzińca.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-466396c7-dd86-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00108747 z dnia 2021-07-08

2021-07-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się poprzez miniPortal-ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem pkt 5. 2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do komunikacji elektronicznej (nie
dotyczy składania ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp):
kancelaria@bfg.pl. Zaleca się przesyłanie dokumentów, wniosków, oświadczeń i innych informacji (jako
załączników) w formacie pliku .pdf. Maksymalny rozmiar załącznika jaki można przesłać poprzez e-mail
to 50 MB. 3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem postępowania DAZ/ZP/4/2021. 4. Zamawiający lub Wykonawca
przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Oferty, formularz cenowy oraz
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, należy złożyć pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tj. dokument elektroniczny opatrzony
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), zgodnie z Rozdz. XV pkt 1
SWZ i Rozdz. XIV pkt 9 SWZ. 6. Oferty złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nie
będą rozpatrywane w związku z niespełnieniem wymogów określonych w pkt 5. 7. Wykonawca, który
zamierza wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
Formularza do komunikacji. 8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały w:- Regulaminie korzystania z
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz - Regulaminie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/regulamin. 9. Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w Regulaminie
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miniPortalu i Regulaminie ePUAP oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu i ePUAP do
przestrzegania postanowień tych regulaminów. 10. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na ePUAP i miniPortalu, tj. Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 11. Za datę złożenia
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń w formie elektronicznej lub elektronicznych
kopii dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wpływu na adres skrzynki
ePUAP lub wyżej wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie
miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego). 12. Do złożenia oferty i
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych dokumentów i oświadczeń w
formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 13.
Pozostałe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Bankowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązuje uczestnika
postępowania, który ujawnia Zamawiającemu (administratorowi) dane osobowe swoich pracowników
oraz osób współpracujących, a także osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika postępowania
bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika postępowania, w związku z
udziałem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do spełnienia w imieniu
administratora względem tych osób obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm., dalej „rozporządzenie 2016/679″ lub
„RODO”), poprzez przekazanie tym osobom informacji określonych w Rozdziele XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
zjazdu gospodarczego oraz remoncie chodnika, miejsc postojowych i dziedzińca. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – dokumentacja
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projektowa (dalej: „DP”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 111 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (umowę) o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, obejmujące swym zakresem wykonanie w robót remontowych
wielobranżowych polegających na rozbiórce nawierzchni oraz położeniu nowej w ramach
remontu chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym oraz na remoncie nawierzchni
podwórka, oraz potwierdzi, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie,
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu. 
2 Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, zwane dalej „Prawem budowalnym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „Rozporządzenie”, w zakresie specjalności
konstrukcyjno–budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w tych specjalnościach, i które są wpisane na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
10.3.1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
10.3.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
10.3.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
10.3.4 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 10.4.1 wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ; 
10.4.2 dowody określające, że roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4.1
SWZ, zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa powyżej, 
10.4.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pozostałe oświadczenia lub dokumenty zostały wskazane SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
3000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania:
11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego
wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
11.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać
osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć
dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
11.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie
zgodne z treścią Załącznika Nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem
potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, i 7 ustawy
Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ 
w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
11.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
11.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres i warunki zmian umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami i
dokumentami należy złożyć za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
udostępnionego na miniPortalu i e-PUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni od dnia wprowadzenia
Wykonawcy na teren Robót – termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym terminy realizacji zamówienia zostały
określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5% całkowitej ceny brutto podanej w
ofercie. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej. Procedura wizji lokalnej: 
a. Udział w wizji lokalnej jest fakultatywny,
b. Wykonawca złoży wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres: kancelaria@bfg.pl lub
za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal, 
c. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej powinien być sporządzony zgodnie z Załącznikiem
nr 9 do SWZ i zawierać co najmniej dane osób, które będą brały udział w wizji lokalnej, tj. imię i
nazwisko, dane pracodawcy, dane kontaktowe (np. nr telefonu, e-mail) oraz preferowany termin
wizji lokalnej,
d. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wizję lokalną nie później niż do dnia
15.07.2021 r.
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