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Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy 1 (należy podać wszystkie podmioty zamawiające odpowiedzialne za postępowanie)

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod NUTS: Kod pocztowy: Państwo:

Osoba do kontaktów: Tel.:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe
Główny adres: (URL)
Adres profilu nabywcy: (URL)

I.2) Wspólne zamówienie

⃞ W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

⃞ Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.6) Główny przedmiot działalności

◯ Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
◯ Sektor elektroenergetyczny 
◯ Wydobycie gazu i ropy naftowej
◯ Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
◯ Sektor wodny
◯ Usługi pocztowe

◯ Usługi kolejowe 
◯ Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub 

autobusowy
◯ Działalność dotycząca portów wodnych
◯ Działalność dotycząca portów lotniczych
◯ Inna działalność:

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Numer referencyjny: 2

II.1.2) Główny kod CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Uzupełniający kod CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Rodzaj zamówienia   ◯  Roboty budowlane    ◯ Dostawy    ◯  Usługi

II.1.4) Krótki opis:

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części   ◯ tak    ◯ nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację?   ◯ tak    ◯ nie)

Wartość:   [                  ] (Proszę podać całkowitą wartość zamówienia. Informacje na temat poszczególnych zamówień proszę podać w sekcji V)
albo
Najtańsza oferta:  [                  ]  /  Najdroższa oferta:  [                  ]  brana pod uwagę

Waluta:   [    ][    ][    ]

(w przypadku umów ramowych – całkowita maksymalna wartość w całym okresie ich obowiązywania)
(w przypadku dynamicznego systemu zakupów – wartość zamówienia lub zamówień nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia)
(w przypadku zamówień na podstawie umów ramowych, jeżeli wymagane – wartość zamówienia lub zamówień nieujętych w poprzednich 
ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia)

 
II.2) Opis 1

II.2.1) Nazwa: 2 Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 2

Główny kod CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Uzupełniający kod CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowlanych, dostaw lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację?   ◯ tak    ◯ nie)

⃞ Kryterium jakości  – Nazwa: / Waga: 1, 2, 20

◯ Kryterium kosztu – Nazwa: / Waga: 1, 20

◯ Cena – Waga: 21

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje   ◯ tak   ◯ nie       Opis opcji:

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   ◯ tak   ◯ nie

Numer identyfikacyjny projektu:

II.2.14) Informacje dodatkowe:

Specim
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury 

◯ Procedura otwarta
◯ Procedura ograniczona
◯ Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
◯ Dialog konkurencyjny
◯ Partnerstwo innowacyjne
◯ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

przypadkach wymienionych poniżej (proszę wypełnić załącznik D2)

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

⃞ Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
⃞ Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 

⃞ Wykorzystano aukcję elektroniczną

IV.1.8)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych  ◯ tak   ◯ nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 2 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Jedno z następujących: Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe, jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie; Ogłoszenie o 
zamówieniu – zamówienia sektorowe; System kwalifikowania – zamówienia sektorowe, jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie; Ogłoszenie o 
dobrowolnej przejrzystości ex ante)

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

⃞ Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

⃞ Podmiot zamawiający nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego okresowego ogłoszenia informacyjnego
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia 1

Zamówienie nr: [        ]        Część nr: 2 [        ]        Nazwa:
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone    ◯ tak   ◯ nie

V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

◯ Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

◯ Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (rok i numer dokumentu)

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: (dd/mm/rrrr)

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację?   ◯ tak    ◯ nie)

Liczba otrzymanych ofert:  [        ]
Liczba ofert otrzymanych od MŚP:  [        ] (MŚP – jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE)
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: [        ]
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:  [        ]
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  [        ]

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców   ◯ tak   ◯ nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy 1 (Zgoda na publikację?   ◯ tak    ◯ nie)

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod NUTS: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

Wykonawcą jest MŚP   ◯ tak   ◯ nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części  (bez VAT) (Zgoda na publikację?   ◯ tak    ◯ nie)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2  [                      ] 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania 
tej części)

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   [                      ] 
albo
Najtańsza oferta:  [                      ]  /  Najdroższa oferta:  [                      ]  brana pod uwagę

Waluta:  [    ][    ][    ]

(w przypadku umów ramowych – całkowita maksymalna wartość dla tej części)
(w przypadku dynamicznego systemu zakupów – wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu 
zamówienia)
(w przypadku zamówień na podstawie umów ramowych, jeżeli wymagane – wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujętych w poprzednich 
ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia)

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

⃞ W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim 4

Wartość bez VAT:  [                      ]    Waluta:  [    ][    ][    ]
Procentowa część:  [        ] %

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie 2

Wartość bez VAT:  [                      ]    Waluta:  [    ] [    ] [    ]

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień: 7  [        ] 

V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi 7

⃞ Pochodzenie wspólnotowe
⃞ Pochodzenie pozawspólnotowe 

Państwo:  [    ] [    ] 1 

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową 7   ◯ tak   ◯ nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie 7   ◯ tak   ◯ nie

Specim
en
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe: 2

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 2

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 2

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

E-mail: Tel.:

Adres internetowy: (URL) Faks:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: (dd/mm/rrrr)

Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający.

1 zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
2 jeżeli dotyczy
4 jeśli informacje są znane
7 obowiązkowe informacje, które nie zostaną opublikowane
20 zamiast wagi można podać kolejność według ważności
21 zamiast wagi można podać kolejność według ważności; jeżeli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, waga nie ma zastosowania

Specim
en
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Załącznik D2 – Zamówienia sektorowe

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/25/UE
(należy wybrać odpowiednią opcję i dodać wyjaśnienie)

◯ 1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie zgodnie z art. 50 dyrektywy 
2014/25/UE

⃞ Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie

⃞ Przedmiotowe zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z 
warunkami określonymi w dyrektywie

⃞ Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

◯ brak konkurencji ze względów technicznych
◯ zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
◯ ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

⃞ Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz 
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

⃞ Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie

⃞ Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami 
ściśle określonymi w dyrektywie

⃞ Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu

⃞ Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym

⃞ Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach

◯ od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność
◯ od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, też w wyniku układu z wierzycielem lub podobnej procedury przewidzianej przez 

krajowe przepisy lub regulacje

⃞ Zakup po okazyjnej cenie wykorzystujący szczególnie sprzyjające okoliczności, które mają miejsce w bardzo krótkim okresie, po cenie 
znacznie niższej od zwykłych cen rynkowych

◯ 2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

⃞ Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy

3. Wyjaśnienie

Należy jasno i wyczerpująco wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
jest uprawnione, podając istotne fakty oraz, stosownie do okoliczności, wnioski prawne zgodnie z przepisami dyrektywy:  (maksymalnie 500 słów)

Specim
en




