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Rzeczpospolita Polska 
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 KONKURSIE 
Usługi	

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
Data otrzymania ogłoszenia ___________________
Numer identyfikacyjny __________________________

SEKCJA I:	Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa









Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Województwo
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1     �						Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkusru
Taki jak w pkt. I.1     �	Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/ prace konkursowe
Taki jak w pkt. I.1     �						Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEkcja II: przedmiot konkursu 
II.1) ZAKRES KONKURSU
II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego 
	
II.1.2) Opis
	
	
	
	
II.1.3) Miejsce 	
II.1.4) Nomenklatura


II.1.4.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


Główny przedmiot
��.��.��.��-�

Dodatkowe przedmioty

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�


SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy) 
	
	
		
	
	
	


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych
	
	
		
	
	
	
	
IV.2) Informacje o charakterze administracyjnym
IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do	��/��/���� (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy)  ________________________________   Waluta __________
IV.2.2) Termin składania prac konkursowych 
��/��/���� (dd/mm/rrrr)   lub     ��� dni (od wysłania ogłoszenia)
Godzina  ��:�� (gg:mm)

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone) (o ile dotyczy)
	
	
	
SEkcja VI: inne informacje
VI.1) Czy konkurs dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ?
NIE   �	TAK   �
Jeśli tak, wskazać nazwę projektu/ programu oraz wszelkie pomocne odniesienia 	
	
	
VI.2) Data wysłania ogłoszenia   ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

ZAŁĄCZNIK A
1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Województwo
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)
1.3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Województwo
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)
1.4) Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Województwo
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)



