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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
x

publikacja obowiązkowa x
publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Władysława IV 9
Miejscowość: Sopot

Kod pocztowy:
Województwo:
81-703
Pomorskie
Tel.: (058) 555 97 00, (058) 306 35 31

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Alicja Kozakiewicz

E-mail:
Fax: (058) 555 97 11
a.kozakiewicz@strefa.gda.pl
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.strefa.gda.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do
kontaktów
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub
trybunał
Państwowa szkoła wyższa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić): spółka prawa handlowego

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

tak

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu poprzemysłowego na potrzeby Gdańskiego Parku
Naukowo – Technologicznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)
(a) Roboty budowlane

(b) Dostawy

(c) Usługi

Wykonanie

Kupno

Kategoria usług:

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Realizacja obiektu budowlanego za
pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego

Najem

Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych

Główne miejsce realizacji dostawy

12

Leasing
Inne
Główne miejsce świadczenia usług
Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

nr

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Maksymalna liczba
wykonawców planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:

lub miesiącach:

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):
Wartość bez VAT:

Waluta
a

lub zakres: między

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia
W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację projektową obejmującą:
Projekt budowlany inwestycji (PB) wraz z niezbędną do projektowania:
Inwentaryzacją do celów sporządzenia projektów objętych zamówieniem (IB),
Inwentaryzacją istniejącej zieleni średniej i wysokiej do celów zaprojektowania
zagospodarowania terenu (IZ);
Kosztorysy inwestorskie (KI);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST);
Przedmiary robót (PR).
Projekt wykonawczy, zawierający wszystkie projekty branżowe wraz z:
Projektem wnętrz (wraz z wyposażeniem)
Projektem technologicznym.

Dokumentację projektową należy opracować w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm), przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm.).
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną
cześć dokumentacji projektowej. Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty
budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz będzie służyć do realizacji (na jej
podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności:
technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej
konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu wykonawca winien każdorazowo poinformować
Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i
jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
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Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z
przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych
powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowania adaptacji istniejącego obiektu budowlanego.
Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z
podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy
do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.
Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno -użytkowym.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
i obejmować branże:
- architektura i konstrukcja,
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
- instalacje wewnętrzne systemu HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
- instalacja elektryczna wraz ze stacją zasilającą,
- instalacja sprężonego powietrza,
- instalacja gazów medycznych,
- instalacje słaboprądowe:
- system sygnalizacji pożaru,
- system oddymiania,
- system gaszenia,
- system kontroli dostępu z podziałem na strefy,
- system sygnalizacji włamania,
- system telewizji dozorowej,
- telekomunikacja,
-okablowanie strukturalne,
- instalacje antenowe RTV,
- automatyka budynkowa (BMS)
- zagospodarowanie terenu.
Projekt budowlany i wykonawczy powinien zostać opracowany w 7 egzemplarzach + wersja elektroniczna
na elektronicznym nośniku informacji (płycie CD, zapisanej w sposób możliwy do kopiowania) z zapisem
w formacie programu w którym rysunki zostały opracowane oraz w formacie JPG.
Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany w 7 egzemplarzach + wersja elektroniczna na
elektronicznym nośniku informacji (płycie CD, zapisanej w sposób możliwy do kopiowania) z zapisem w
formacie programu w którym rysunki zostały opracowane oraz w formacie JPG.
Przedmiary robót powinny zostać opracowane w 7 egzemplarzach + wersja elektroniczna na elektronicznym
nośniku informacji (płycie CD, zapisanej w sposób możliwy do kopiowania) z zapisem w formacie
programu w którym rysunki zostały opracowane oraz w formacie JPG.
Specyfikacje techniczne powinny być opracowane w 7 egzemplarzach + wersja elektroniczna na
elektronicznym nośniku informacji (płycie CD, zapisanej w sposób możliwy do kopiowania) z zapisem w
formacie programu w którym rysunki zostały opracowane oraz w formacie JPG.
Część opisowa projektu powinna być opracowana w 7 egzemplarzach, w formacie Microsoft Word.
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Część graficzna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające bezpieczną realizację robót,
m.in. rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje pionowe obiektu w miejscach charakterystycznych i elewacje
obiektu oraz rozwiązania wszystkich detali budowlanych i architektonicznych.
Wszystkie rysunki należy dostarczyć na papierze lub folii, w technice umożliwiającej reprodukcję w 7
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (płycie CD, zapisanej w
sposób możliwy do kopiowania) z zapisem w formacie programu w którym rysunki zostały opracowane oraz
w formacie JPG.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawarta jest w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.strefa.gda.pl.
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Słownik główny
Główny
przedmiot

Dodatkowe
przedmioty

74.22.20.00-1
74.22.21.00-2
74.22.22.00-3
74.22.23.00-4

-

-

-

-

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak
nie
II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

tak
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II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres
757 900,00 zł netto

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany

Wymagany

Okres w miesiącach:
lub data rozpoczęcia

lub dniach:

/

150

/

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia

/

/

(dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokość 22 000 zł .
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść do dnia 27.11.2006 r. do godz. 15.00, tj. wpłacić tak, aby wadium
w ww. terminie znalazło się na koncie Zamawiającego: Kredyt Bank Oddział Sopot Nr 62 1500 1706 1217 0004 0779
0000 z oznaczeniem: “Przetarg PSSE/ZP/1/2006”.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY
SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
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Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający wymienione niżej warunki:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osoby fizyczne posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz osoby prawne,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i zespoły autorskie, jeśli prace przez nie złożone
zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnościach.
Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania i weryfikacji prac projektowych w
specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnych.
Wykonawcy, których główny projektant – kierownik projektu legitymuje się nadzorem nad wykonaniem
dokumentacji projektowej o zakresie i złożoności, co niniejsze zamówienie.
Wykonawcy którzy wykażą się posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody związane z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż równowartość 50 000 EURO.
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali należycie co najmniej dwie podobne realizację
dokumentacji projektowej każdą na kwotę minimum 300 000 zł brutto.
Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku.
Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz
oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu
kryterium spełnia, nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca
warunków otrzyma ocenę nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 10 SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat 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;
4. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, 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.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym przez art.24 ust.1 pkt. 4-8
Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art.24 ust.1 pkt. 9 Ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert.
7. Zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnień
wymaganych od Wykonawcy oraz wypełniony załącznik nr 8 SIWZ.
8. Wykaz zrealizowanych przez głównego projektanta – kierownika projektu dokumentacji projektowych wraz
z krótkim opisem (załącznik nr 9 SIWZ)
9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac projektowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace projektowe usługi te zostały wykonane należycie.
10. Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z
prowadzoną działalnością.
11. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania i weryfikacji sprawdzenia dokumentacji
projektowej w wymaganych specjalnościach (załącznik nr 7 SIWZ)
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców
lub minimalna liczba

/ maksymalna liczba

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

8/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PSSE/ZP/1/2006

Kryteria

Znaczenie

1. Cena netto

60 %

2. Termin realizacji całości
Zamówienia

15 %

3. Termin realizacji Etapu I
Zamówienia.
4. Kadra inżynieryjno - techniczna

ZP-300

Kryteria

Znaczenie

10 %
15 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na
której będzie prowadzona

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.strefa.gda.pl
Opłata (o ile dotyczy) 150,00 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie do 5 dni. Opłata za SIWZ wynosi 150,00 PLN
i pokrywa koszty jej druku. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-15:00 po
dokonaniu opłaty w kasie Zamawiającego. SIWZ można także otrzymać za zaliczeniem pocztowym -wówczas
Wykonawca oprócz kosztów druku pokrywa także koszty przekazania.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data: 27/11/2006 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 15:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
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Inne:
IV.3.5) Termin związania ofertą

/

Do :

/

lub okres w dniach:

(dd/mm/rrrr)

60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data:

28/11/2006 (dd/mm/rrrr)

Godzina:

12:00

Miejsce: siedziba Zamawiajacego

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
tak

nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:
Realizowany projekt został zatwierdzony do wsparcia przez instytucję zarządzającą – Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

12/10/2006 (dd/mm/rrrr)
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