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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

 

Numer sprawy:  1-T-PN-2019. 

 

Nazwa zadania: Świadczenie usług emisji (rozpowszechniania) programów radiowych „Radia 

Kraków” S.A. w zakresie UKF 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

zamówień publicznych -  Dz. U. z dnia 16 października 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą – 

Radio Kraków S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Informacje o Zamawiającym 

 

Nazwa Zamawiającego:           Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

                                                „Radio Kraków” S.A. 

Nazwa skrócona:                     Radio Kraków S.A 

Adres Zamawiającego:  

ulica:                                     al. Juliusza Słowackiego 22 

kod, miejscowość:          30-007 Kraków 

województwo:                         małopolskie 

telefon:                                         012 / 630 60 00   /łączy  ze wszystkimi komórkami/ 

                                                     012 / 630 61 01   /Sekretariat Główny/ 

                                                     012 / 630 61 30  /Zamówienia publiczne/ 

faks:                                          012 / 630 61 41   /Sekretariat Główny/  

e-mail:                                         sekretariat.glowny@radiokrakow.pl 

strona internetowa                      http://www.radiokrakow.pl 

 

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

imię i nazwisko:        Robert Majewski – Kierownik Działu Technicznego 

adres do korespondencji:       Radio Kraków S.A. 

                                                    al. Juliusza Słowackiego 22,  30 – 007 Kraków 

                                                    pok. nr 313, III piętro 

tel.           12 / 630 63 31  /Dział Administracji/ 

faks:           12 / 630 61 41 

adres poczty elektronicznej:        Robert.majewski@radiokrakow.pl 

 

 Dodatkowe informacje dotyczące postępowania udzielane będą w dni robocze w godzinach:  

od 10:00  do  14:00. 

  

 II. Określenie trybu postępowania o zamówienie publiczne 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych 
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o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy.  

Postępowanie prowadzone jest wg zasad określonych w art. 24 aa Ustawy, tj. Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

 

1. Rodzaj zamówienia:  Usługa  

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: usługa emisji (rozpowszechniania) programów radiowych 

„Radia Kraków” S.A. w zakresie UKF 

3. Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę (Operatora) na 

rzecz Zamawiającego (Nadawcy) usług emisji sygnałów radiowych, dostarczanych przez 

Zamawiającego (Nadawcę) w celu rozpowszechniania programu Radia Kraków S.A. z 

następujących obiektów nadawczych EmiTel S.A.: 

-    Kraków   - RTCN  Chorągwica 

-    Krynica  - TSR     G. Jaworzyna 

-    Rabka  - RTON  G. Luboń Wielki 

-    Szczawnica - RTON  Przehyba 

-   Tarnów  - RTON  G. Św. Marcina 

-   Zakopane              - RTON  Gubałówka 

-    Andrychów  - RTON     Andrychów 

-   Gorlice  - RON     Gorlice /EC 
 
lub z obiektów równoważnych. 
 
Przez obiekt równoważny należy rozumieć obiekt nadawczy o innych parametrach technicznych niż 
wskazane przez Zamawiającego, w zakresie: długości geograficznej, szerokości geograficznej, 
rzędnej terenu, wysokości zawieszenia anteny oraz charakterystyki systemu 
antenowego wynikającej z ww. parametrów. Zasięg powierzchniowy obiektu równoważnego musi 
zawierać co najmniej 100 % obszaru zasięgu powierzchniowego wynikającego z parametrów 
technicznych obiektów nadawczych umiejscowionych w lokalizacjach podanych przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (zasięg  porównywalny przy wartości natężenia pola 
54dBµV/m dla takich samych  maksymalnych mocy promieniowanych ERP). Jednocześnie emisja  
z obiektu równoważnego ma uwzględniać konieczne wytłumienia charakterystyki anteny nadawczej. 
Zamawiający uzna obiekt za równoważny wyłącznie na podstawie analizy zasięgu 
powierzchniowego obiektów. 
 
Świadczenie usług emisji może odbywać się w oparciu o ofertę ramową o dostępie 
telekomunikacyjnym zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   64200000-8 – usługi telekomunikacyjne 
                                                                             64228200-2 – usługi emisji programu  
                                                                             Kategoria usług – 05 
 
5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części (zadań): 8.  
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Nr zadania             Przedmiot zamówienia 

                        

Wymagania techniczne  
i funkcjonalne 

określone w stosownych 
decyzjach 

Zadanie 1 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
 -  Kraków  - RTCN  Chorągwica 

 

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV     

Nr 11/97 
101,6  MHz 

Zadanie 2 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
–  Krynica   - TSR G. Jaworzyna   

 

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV 

Nr 38/03 
102,1  MHz 

Zadanie 3 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
-   Rabka  - RTON  G. Luboń Wielki 

 

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV 

Nr 12/00 
87,6  MHz 

Zadanie 4 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
Szczawnica - RTON  Przehyba  

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV 

Nr 24/03 
90,0  MHz 

Zadanie 5 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
- Tarnów  - RTON  G. Św. Marcina 

 

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV  

Nr 39/03 
101,0 MHz 

Zadanie 6 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
-  Zakopane  - RTON  Gubałówka  
 

Zgodnie z decyzją 
Przewodn. KRRiTV 

Nr 10/00 
100,0  MHz 

Zadanie 7 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
- Andrychów - RON Andrychów 

Zgodnie z decyzją UKE: 
DZC-WRF-5153-

182/06(11) 
98,8 MHz 

Zadanie 8 Rozpowszechnianie programu Radia Kraków S.A.  
z obiektu nadawczego: 
- Gorlice - RTON  Gorlice 
 

Zgodnie z decyzją UKE: 
DZC.WRT.514.81.2018.7   

97,4 MHz 

 
Oferty Wykonawców dotyczyć mogą wszystkich bądź dowolnie wybranych zadań częściowych.        

 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Czas realizacji zamówienia lub termin wykonania: Sukcesywnie w sposób ciągły i bezprzerwowy 

przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.  

 

 

IV. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania 

 

1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

zawarcie umowy ramowej. 
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2. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:  Zamawiający nie 

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.   

 

3. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    

elektronicznej: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą bez zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

 

4. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

5. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

6. Informacja na temat wadium:  

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
 
Kwoty wadiów ustalono na każdą część zamówienia odrębnie w wysokości nie wyższej niż 3% 
wartości zamówienia - zgodnie z zapisami art. 45 ust 4 i ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia  Prawo zamówień publicznych. 
 
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 8 w wysokości:  
 

Nr zadania Lokalizacja wysokość wadium słownie 

Zadanie nr 1  RTCN Kraków / Chorągwica  16 200,00 szesnaście tysięcy dwieście zł 

Zadanie nr 2  TSR Krynica / g. Jaworzyna  3 700,00 trzy tysiące siedemset zł 

Zadanie nr 3  RTON Rabka / Luboń Wielki  5 200,00 pięć tysięcy dwieście zł 

Zadanie nr 4  RTON Szczawnica / g. Przehyba  10 200,00 dziesięć tysięcy dwieście zł 

Zadanie nr 5  RTON Tarnów / g. Św. Marcina  8 100,00 osiem tysięcy sto zł 

Zadanie nr 6  RTON Zakopane / Gubałówka  5 500,00 pięć tysięcy pięćset zł 

Zadanie nr 7  RON Andrychów  4 400,00 cztery tysiące czterysta zł 

Zadanie nr 8  RON Gorlice/EC  8 000,00 osiem tysięcy zł 
 
 
Całkowita kwota wadium wnoszonego przez Wykonawcę jest równa sumie wadiów cząstkowych 

wynikających z ilości i specyfiki oferowanych realizacji poszczególnych zadań i wynosi 61.300,00 zł 
(słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta zł), 
 

7. Możliwość zmiany postanowień umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

c) jeśli zajdą zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, pod warunkiem, iż zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

d) zaistnienia celowości zmiany aspektów technicznych współpracy  celem zwiększenia jej 

efektywności w sposób nie powodujący zmiany ceny – pod warunkiem, iż zmiana ta będzie 

wymagała jego zgody dla swojej ważności. 
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9. Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej.  

 

10. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: Zamawiający informuje, że nie 

przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. 

 

11. Środki finansowania: Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 

środki własne. 

 

12. Waluta rozliczeń: Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 

 

13. Koszty udziału w postępowaniu:  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

15.  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

     -  Biuletyn Zamówień Publicznych 

- strona internetowa „Radia Kraków” S.A.: www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi – emisja).  

      - tablica ogłoszeń w siedzibie „Radia Kraków” S.A. 

 

V. Informacje dotyczące udostępniania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego: http//www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi – emisja) 

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego:  al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, pokój 111 

 

3. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.  

 

VI. Informacje dotyczące składanych ofert 

 

1. Język oferty:  Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

 

2. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowych: Zamawiający  nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

 

3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 

11:00 w siedzibie Zamawiającego: al. Juliusza Słowackiego 22 (pok. nr 313, III piętro), 30 -007 

Kraków  

 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 20.08.2019 r., o godz. 12:00  w 

siedzibie Zamawiającego al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 

  

 

6. Termin związania ofertą: 
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Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą       

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

  

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:  

 

Nr kryterium Opis kryterium Waga 

A Cena ofertowa 60% 

B Czas reakcji serwisu na przerwę w emisji programu 40% 

 

Za cenę ofertową przyjmuje się ostateczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją całego zadania i uwzględniającą wszystkie opłaty i podatki obowiązujące na obszarze 

Polski. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. Ustawowe warunki uczestnictwa w postępowaniu: 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Ocena 

spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia, wymienione w SIWZ metodą warunku 

granicznego: spełnia/nie spełnia. 

 

2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i spełniają warunki  dotyczące: 

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do określonej działalności zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 

a)  aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w 

zakresie wskazanym w rozdz. VII SIWZ           

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego  

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w 
zakresie wskazanym w rozdz. VII SIWZ 

b) 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. Wartość ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 100.000,00 
PLN  na każde zadanie, tj. 800 000 PLN na wszystkie zadania.   
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3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 

     a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w 
zakresie wskazanym w rozdz. VII SIWZ  oraz wykaże, że         
     b) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonuje w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na emisji sygnałów 
programów radiowych UKF, o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu części 
zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, tj. o co najmniej 24 – miesięcznym 
zobowiązaniu umownym oraz mocy emisji nie niższej niż wymagana dla części zamówienia, na 
którą Wykonawca składa ofertę wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i 
podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających 
czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa 
powyżej są referencje bądź inne  dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa 
był wykonywana, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego jest wykonywana, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów –  oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego 
nadal wykonywanego referencje bądź inne potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku 
usługi wykonywanej warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień składania ofert 
zaawansowanie w wykonywaniu przedmiotowej usługi wynosić będzie łącznie co najmniej 100 
tys. zł brutto. 

 

3. Wykluczenie z postępowania. 

 

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy     podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również     wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie stawia wymagań , o których mowa  w art. 29 ust. 4 ustawy - Pzp. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; 

 

   A. Dokumenty wymagane do złożenia w ramach oferty w terminie składania ofert przez 

wszystkich Wykonawców: 

 

    a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez  Wykonawcę 
    b)  Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) 
wypełniony w zakresie wskazanym w SIWZ. 
    c) Dowód wniesienia wadium jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądz        
 

c) Wykaz usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem 
terminu składania ofert) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności 
techniczno-zawodowej 

 
2. Wymagane do złożenia po otwarciu ofert: 
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w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.bip.radiokrakow.pl;  (patrz: 
przetargi – emisja), informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy „Oświadczenie o 
przynależności lub braku tej przynależności do tej samej grupy kapitałowej”.  
 
3. Wymagane do złożenia na żądanie Zamawiającego.  
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta w danym zadaniu 
została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących dokumentów: 
 

1) zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych    

 
    2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawione nie  wcześniej niż   
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
    3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub  zaświadczenia, 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 
 
    4) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego   potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.  
 
    5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, 
 
    6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę równą minimum cenie ofertowej.  
 
    7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o 
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 

 

VIII. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 

nr ogłoszenia 2019/S 136-335455;   data zamieszczenia 17 lipca 2019 r. 

http://www.bip.radiokrakow.pl/

