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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int	Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU   ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Roboty budowlane	�
Dostawy	�
Usługi	�
Wypełnia Urząd Publikacji

Data otrzymania ogłoszenia ____________________
Nr identyfikacyjny ___________________________
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)? *	
NIE   �		TAK   �
SEKCJA I:	ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Rodzaj zamówienia 
Roboty budowlane	�	Dostawy	�	Usługi	�
	Kategoria usług   ��
	W przypadku zamówienia na usługi kategorii 17-27, czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego zamówienia?
	NIE   �      TAK   �
II.2) Czy jest to umowa ramowa? *	NIE   �	    TAK   �

II.3) Nomenklatura
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty 
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) 	

II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego * 
	
	
II.5) Krótki opis
	
	
II.6) Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT)
	
	

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta 	�	Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem	�
Ograniczona	�	Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia	�

IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia (jeśli dotyczy, wykorzystać Załącznik I)

IV.2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena   �
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem    � (w pkt. V.4.2.4 należy określić kryteria)

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie Nr_______
V.1) Udzielenie i wartość zamówienia
V.1.1)	Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

V.1.2) Informacja o wartości zamówienia lub o najtańszej i najdroższej ofercie branej pod uwagę (bez VAT)

Cena 	 

lub:  najtańsza oferta	 / najdroższa oferta 	 

Waluta 	

V.2) Podwykonawstwo
Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?          
NIE    �	TAK    �
Jeśli tak, określić przewidywaną wartość lub część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom

Wartość (bez VAT)	Waluta	

Lub: część 	  %
V.3) Cena zapłacona za zakupy okazyjne (o ile dotyczy)
Wartość (bez VAT) 	Waluta	



Zamówienie Nr_______
V.1) Udzielenie i wartość zamówienia
V.1.1)	Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

V.1.2) Informacje o wartości zamówienia lub o najtańszej i najdroższej ofercie branej pod uwagę (bez VAT)

Cena 	 

lub:  najtańsza oferta 	 / najdroższa oferta 	 

Waluta 	

V.2) Podwykonawstwo
Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?
NIE    �	TAK      �
Jeśli tak, określić przewidywaną wartość lub część  zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom

Wartość (bez VAT)	Waluta	

Lub: część 	  %
V.3) Cena zapłacona za zakupy okazyjne (o ile dotyczy)
Wartość (bez VAT)	Waluta	


	 (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 	

V.4) Obowiązkowe informacje nie przeznaczone do publikacji
V.4.1) Liczba udzielonych zamówień	��
V.4.2) Zamówienie Nr ��
V.4.2.1) Wartość zamówienia: Wartość (bez VAT)	Waluta 	

V.4.2.2) Kraj pochodzenia produktu lub usługi	Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 	�			spoza EOG				�
Kraj objęty Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)?	NIE   �		TAK	�	
V.4.2.3)	Czy odstąpiono od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich?
NIE	�	TAK	�	Jeśli tak, zaznaczyć odpowiednie pola w Załączniku II

V.4.2.4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena	�	
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie	�
Inne (Art. 35)	�  	
	
	
V.4.2.5) Oferty wariantowe
Czy zamówienie zostało udzielone oferentowi, który złożył ofertę wariantową?		NIE   �     TAK   �
V.4.2.6) Rażąco niskie ceny
Czy odrzucono oferty na tej podstawie, że zawierają ceny rażąco niskie?		NIE   �      TAK   �	
V.4.2) Zamówienie Nr ��
V.4.2.1) Wartość zamówienia: Wartość  (bez VAT)	Waluta 	

V.4.2.2) Kraj pochodzenia produktu lub usługi	Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)	�			spoza EOG	�
Kraj objęty Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)?	NIE       �      TAK	�
V.4.2.3)	Czy odstąpiono od obowiązku stosowania specyfikacji europejskich?
NIE	�	TAK	�	Jeśli tak, zaznaczyć odpowiednie pola w Załączniku II

V.4.2.4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena	�	
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie	� 
Inne (Art. 35)	�  	
	
	
V.4.2.5) oferty wariantowe
Czy zamówienie zostało udzielone oferentowi, który złożył ofertę wariantową?		NIE   �     TAK   �
V.4.2.6) rażąco niskie ceny
Czy odrzucono oferty na tej podstawie, że zawierają ceny rażąco niskie?		NIE   �      TAK   �
	 (Wykorzystać sekcję V.4 tyle razy, ile jest to konieczne) 	

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa?
NIE   �      TAK   �  

VI.2) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego *
	

VI.3) Data udzielenia zamówienia		��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.4) Liczba otrzymanych ofert					���

VI.5) Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue?
NIE   �      TAK   �  
Jeśli tak, podać odesłanie do ogłoszenia
����/S ���-������� z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
VI.6) Rodzaj zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
Ogłoszenie o zamówieniu �	Okresowe ogłoszenie informacyjne �	Ogłoszenie o systemie kwalifikacji �
VI.7) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE? *
NIE   �      TAK   �  
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia 	
	
	
	
VI.8) Inne informacje (o ile dotyczy)
	
		
		
		
		
	
VI.9) Data wysłania ogłoszenia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA sektorOWEGO
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia
Art. 20 ust. 2 oraz art. 16 dyrektywy 93/38/EWG

ROBOTY BUDOWLANE	�
	DOSTAWY	�
USŁUGI	�

Powód wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia powinien być zgodny z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 93/38/EWG (art. 20 ust. 2 lub art. 16).
Zaznaczyć odpowiednie pola poniżej (szczegółowy tekst zawarty jest w odpowiednich artykułach)

a)	Nie wpłynęły oferty lub nie wpłynęły odpowiednie oferty w toku procedury z uprzednim ogłoszeniem
	�
a)	Dane zamówienie ma na celu wyłącznie badania, eksperyment, studia lub prace rozwojowe
	�
a)	Roboty budowlane/ dostawy/ usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
- technicznych	�
- artystycznych	�
- związanych z ochroną praw wyłącznych	�

a)	Wyjątkowo pilny charakter sprawy spowodowany wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć
	�
a)	Dodatkowe dostawy
	�
a)	Dodatkowe roboty budowlane lub usługi
	�
a)	Nowe roboty budowlane, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
	�
a)	Dostawy zamawiane na giełdzie
	�
a)	Zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej
	�
a)	Zakupy okazyjne
	�
a)	Zakup towarów na szczególnie korzystnych warunkach
	�
a)	Czynności wynikające z konkursu 
	�
a)	Zamówienie na usługi kategorii 17 - 27 (wymienione w załączniku XVI B)
	�


ZAŁĄCZNIK II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA sektorOWEGO
wyjątki od stosowania specyfikacji europejskich
Art. 18(6) dyrektywy 93/38/EWG


ROBOTY BUDOWLANE	�
DOSTAWY	�
USŁUGI	�



Od obowiązku określania specyfikacji technicznych poprzez odwołanie do specyfikacji europejskich odstąpiono, ponieważ:
(szczegółowy tekst zawarty jest w odpowiednim artykule dyrektywy)
Techniczne niemożliwe jest należyte ustalenie, czy produkt zgodny jest ze specyfikacjami europejskimi;
�
Wypełnienie tego obowiązku utrudniałoby stosowanie dyrektywy Rady 86/361/EWG z 24 lipca 1986 w sprawie wstępnego etapu wzajemnego uznawania homologacji końcowych urządzeń telekomunikacyjnych lub decyzji Rady 87/95/EWG z 22 grudnia 1986 w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji; 
�
Wykorzystanie tych specyfikacji zobowiązywałoby podmiot zamawiający do nabywania towarów niekompatybilnych z urządzeniami już używanymi lub powodowałoby nieproporcjonalnie duże koszty lub nieproporcjonalne trudności techniczne; 
�
Specyfikacja europejska jest nieodpowiednia dla danego zastosowania lub nie uwzględnia postępu technicznego, który nastąpił od chwili jej przyjęcia;
�
Dany projekt jest rzeczywiście innowacyjny i stosowanie specyfikacji europejskich nie byłoby właściwe.
�


