
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-02-2019

Termin składania ofert

14-03-2019

Numer ogłoszenia

1168108

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 – Punkt Podawczy (parter) w
budynku OBR CTM w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62, lub przesłać pocztą na adres:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019 o godz. 13.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje
się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w OBR CTM S.A. przy
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, w pokoju nr 6, w dniu 14.03.2019 o godz. 13.30
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i zostaną zwrócone
Wykonawcom.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

- p. Joanna JAKUBOWSKA tel. (58) 776 48 43, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl, - p. Wioleta
PIOTROWSKA – SZWEC tel. (58) 776 48 42, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl, - p. Barbara JAKUBIEC
tel. (58) 776 48 41, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali
laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, który
jednocześnie stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
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Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla
Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-
LabNet)”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali
laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, który
jednocześnie stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71520000 - 9 – Usługi nadzoru budowlanego
71318000 - 0 – Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót
budowlanych w ramach Inwestycji, uzyskania ostatecznego
(w administracyjnym toku instancji) i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji oraz
zainstalowania wszystkich urządzeń i wyposażenia, jak również na czas sprawowania nadzoru w okresie
gwarancji udzielonej na roboty budowlane zrealizowane w ramach Inwestycji (przeglądy gwarancyjne i
przegląd pogwarancyjny).
2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w „Harmonogramie Projektu”,
stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany „Harmonogramu projektu” na etapie prowadzonego
postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu mogą być
zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu lub harmonogramu jego realizacji.

Załączniki

Zapytanie ofertowe 2019/0015/N i załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na
podstawie złożonego oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub
nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2
każdy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia,
a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są np. referencje, protokoły
odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (np. wystawienia Świadectwa Przejęcia dla
kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub zakończenia realizacji umowy na
świadczenie usługi (pełnienia funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego) bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, z których będzie
jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami lub zespołem osób (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania przedmiotu
zamówienia, w którego skład wchodzić będzie co najmniej:
- minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 3-letnie doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu
lub Kierownika/Dyrektora Kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami
inwestycyjnymi, zdobyte doświadczenie, na stanowiskach o których mowa powyżej na minimum 2
inwestycjach (jedna w zakresie zarządzenia projektem dot. obiektu budowlanego o powierzchni
całkowitej min. 1 tys. m2 przez okres co najmniej 12 miesięcy),
- minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
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samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy budowie dwóch
obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każdy,
- minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy budowie dwóch
obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej min. 1 tys. m2 każdy,
- minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z
ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą,
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej
specjalności, w tym przynajmniej przy budowie dwóch obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej
min. 1 tys. m2 każdy,
- minimum 1 (jedną) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych wraz
z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinni oni wykazać,
że warunki określone w niniejszym punkcie spełniają łącznie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia,
a w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji oraz potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
UWAGA!
1. Wszystkie z w/w osób muszą posiadać ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych, bądź pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 05
sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn.zm/ (dalej zwaną: Ustawą OIN)
oraz do posiadania aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych (zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy OIN);
2. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;
3. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Kierownika Kontraktu ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
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w wysokości co najmniej 40.000 PLN.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - projekcie umowy:
§ 15 Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W związku z faktem, iż Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, a Umowa została
zawarta w trybie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w punkcie D Preambuły, Strony
dopuszczają dokonywanie nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy. Przy czym nieistotnymi
zmianami Umowy są zmiany, które łącznie spełniają następujące warunki:
2.1 nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy;
2.2 nie zmieniają znacznie zakresu świadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy;
2.3 nie wprowadzają warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
to w tym postępowaniu mogliby wziąć udział inni inwestorzy zastępczy lub przyjęto by oferty innej
treści;
2.4 nie naruszają równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Inwestora Zastępczego w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;
2.5 nie dotyczą zastąpienia Inwestora Zastępczego, z którym Inwestor zawarł Umowę, nowym
inwestorem zastępczym.
3. Istotne zmiany postanowień Umowy, w szczególności dotyczące zakresu rzeczowego Inwestycji,
Harmonogramu lub wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, są dopuszczalne wyłącznie na następujących
warunkach:
3.1 zmiana Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Inwestor, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a która jest
konieczna do prawidłowej realizacji Inwestycji;
3.2 wystąpiła siła wyższa, przez którą rozumie się zdarzenie losowe wywołane przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3.3 uległy zmianie przepisy prawa istotne dla realizacji Umowy, w szczególności uległa zmianie stawka
podatku od towarów i usług;
3.4 ograniczenie lub zmiana zakresu przedmiotu Umowy i związana z tym zmiana wynagrodzenia
Inwestora Zastępczego spowodowana jest okolicznościami, których Inwestor – działając
z należytą starannością – nie mógł przewidzieć na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia, a które powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy bez ograniczenia lub
zmiany jej zakresu powodowałoby dla Inwestora niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
Inwestycji i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych;
3.5 zmiana osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem spełniania przez
nie warunków opisanych w Zapytaniu Ofertowym do postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w punkcie D Preambuły.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Część I dokumentów wymaganych:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający minimum 2 (dwie) usługi polegające
na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektów
budowlanych o powierzchni całkowitej min.1 tys. m2 każdy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
Zapytania Ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są np. referencje, protokoły odbioru całości
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robót lub równoważnego dokumentu (np. wystawienia Świadectwa Przejęcia dla kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usługi
(pełnienia funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego) bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, z których będzie jednoznacznie wynikać
należyte wykonanie usługi.
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat pełnionej przez nich funkcji, uprawnieniach,
kwalifikacjach zawodowych, posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa/upoważnieniach i
zaświadczeniach o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru załącznika nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Przedłożenie kopii wskazanych w wykazie dokumentów będzie wymagane od Wykonawcy przed
podpisaniem umowy.
3) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000 PLN; Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego
dokumentu) nie wynika, że jest ona opłacona należy załączyć dowody jej opłacenia,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego;
2) kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, [...]
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Dodatkowe dokumenty:
1) ofertę,
2) oświadczenie Wykonawcy " RODO"
3) oryginał pełnomocnictwa albo kopię

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium - cena 100%.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

Wykluczenia

3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania
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w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek, tj.:
a) w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.
*przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r., poz. 615).
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
2) nie złożyli oferty,
3) nie potwierdzili spełniania warunku udziału w postępowaniu,
4) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Adres

wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713204772

Fax

713204202
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NIP

8960005851

Tytuł projektu

EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC

Numer projektu

POIR.04.02.00-02-A007/16-00
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