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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 WYNIKACH KONKURSU 
Usługi	�
Sektor                                 	�
Wypełnia Urząd Publikacji

Data otrzymania ogłoszenia _____________________
Nr identyfikacyjny ____________________________


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)
I.2) Rodzaj zamawiającego *
Szczebel centralny		�	Instytucja UE				�
Szczebel regionalny/ lokalny	�	Podmiot prawa publicznego		�
			Inny			 		�



SEkcja II:  Przedmiot konkursu/ opis pracy konkursowej
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego * 	
	
II.2)  Nomenklatura
II.2.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPC) 	
Kategoria usług ��
II.3) Opis
	
	
	
	
II.4) Wartość nagrody lub nagród (o ile dotyczy)
	
	


SEkcja V: wyniki konkursu
V.1) Udzielenie zamówienia oraz nagrody (jeśli dotyczy)
V.1.1) Nazwa i adres zwycięzcy (-ów) konkursu
MIEJSCE ________________________________

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów







Adres 


Kod pocztowy
Miejscowość



Telefon


Fax

Poczta elektroniczna (e-mail)
Adres internetowy (URL)


V.1.2) Wartość nagrody
Cena (bez VAT) 	 Waluta 	

V.1.1) Nazwa i adres zwycięzcy (-ów) konkursu
MIEJSCE ________________________________

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres 


Kod pocztowy
Miejscowość



Telefon


Fax

Poczta elektroniczna (e-mail)
Adres internetowy (URL)


V.1.2) Wartość nagrody
Cena (bez VAT) 	 Waluta 	
	 (Wykorzystać sekcję V.1.1 tyle razy, ile jest to konieczne) 	

SEkcja VI: inne informacje
VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa?
NIE    �	TAK    �	
VI.2) Liczba uczestników	���
VI.3) Liczba uczestników zagranicznych	���
VI.4) Czy konkurs był przedmiotem ogłoszenia w dzieniku urzędowym ue?
NIE    �	TAK    �	
Jeśli tak, podać numer ogłoszenia w spisie Dz.  U. UE: 
����/S ���-������� z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
VI.5) Czy konkurs dotyczy  projektu/ programu finansowanego ze środków UE ? *
NIE    �	TAK    �	
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia 	
	
VI.6) Inne informacje (jeśli dotyczy)
	
	
	
	
	
	
VI.7) Data wysłania ogłoszenia   	��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 

