Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2014/25/UE

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym ◯

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert ◯

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie ◯
Zainteresowane podmioty muszą poinformować podmiot zamawiający o zainteresowaniu
zamówieniem(-ami). Zamówienie(-a) zostanie(-ą) udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do
ubiegania się o zamówienie.

Sp

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:

im
ec

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.3) Komunikacja

◯ Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: (URL) 12
◯ Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: (URL) 12
Więcej informacji można uzyskać pod

◯ adresem podanym powyżej
◯ następującym adresem: (należy podać inny adres)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać 5, 19
⃞ drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
◯ na adres podany powyżej
◯ na następujący adres: (należy podać inny adres)

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

en

⃞ Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp
do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: (URL)

◯ Usługi kolejowe
◯ Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub
autobusowy
◯ Działalność dotycząca portów wodnych
◯ Działalność dotycząca portów lotniczych
◯ Inna działalność:
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Sekcja II: Przedmiot 3
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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 2
Wartość bez VAT: [
] Waluta: [ ] [ ] [ ]
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.1.6) Informacje o częściach

Sp

To zamówienie podzielone jest na części ◯ tak ◯ nie
Oferty można składać w odniesieniu do 12 ◯ wszystkich części ◯ maksymalnej liczby części: [

] ◯ tylko jednej części

]
⃞ Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: [
⃞ Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

im
ec

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; wyłącznie w przypadku dostaw – określić, czy
wymagane są oferty dotyczące zakupu, dzierżawy, najmu, leasingu lub ich połączenia)
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 12

◯ Kryteria określone poniżej
⃞ Kryterium jakości – Nazwa: / Waga: 1, 2, 20
◯ Kryterium kosztu – Nazwa: / Waga: 1, 20
◯ Cena – Waga: 21

◯ Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość 2, 5, 6, 19

Wartość bez VAT: [
] Waluta: [ ] [ ] [ ]
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
tej części)
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 5, 6, 19
Okres w miesiącach: [
] albo Okres w dniach: [
albo Początek: (dd/mm/rrrr) / Koniec: (dd/mm/rrrr)

]

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 12
⃞ Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach 5, 6, 19
⃞ Opcje
Opis opcji:

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 5, 19

en

⃞ Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ◯ tak ◯ nie
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe:

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 9, 19 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 5, 6, 19
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego 12
Wykaz i krótki opis warunków:
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 12

⃞ Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 12

⃞ Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sp

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 2

⃞ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa
integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
⃞ Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2) Warunki dotyczące zamówienia 2

im
ec

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu (tylko dla zamówień na usługi)

⃞ Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

⃞ Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

en
PL Formularz standardowy 4 – Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

3

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury 5

◯ Procedura ograniczona
◯ Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 5, 19
⃞ Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
◯ Umowa ramowa z jednym wykonawcą
◯ Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2 [

]

⃞ Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
⃞ Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza osiem lat:

Sp

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 12

⃞ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
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.2.2) Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji 5
Termin wyrażenia zainteresowania udziałem 19
Data: (dd/mm/rrrr)

Czas lokalny: (hh:mm)

im
ec

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: [ ] [ ] 1, 5
IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: (dd/mm/rrrr) 4, 5, 19

en
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 5, 19
⃞ Stosowane będą zlecenia elektroniczne
⃞ Akceptowane będą faktury elektroniczne
⃞ Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe: 2

VI.4) Procedury odwoławcze 5, 19
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Sp
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:

E-mail:

im
ec

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:
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:
E-mail:

Kod pocztowy:

Państwo:
Tel.:

Adres internetowy: (URL)

Faks:

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

en

Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot
zamawiający.
1
2
3
4
5
6
9
12

19
20
21

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
jeżeli dotyczy
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne, jeśli ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym
jeśli informacje są znane
informacje te podaje się w przypadku, gdy ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
pod warunkiem, że informacje są już znane
informacje te podaje się tylko w przypadku, gdy ogłoszenie jest okresowym ogłoszeniem informacyjnym
informacje te należy podać tutaj lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, jeśli ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o
zamówienie lub ma na celu skrócenie terminu składania ofert
jeżeli celem ogłoszenia jest skrócenie terminu składania ofert
zamiast wagi można podać kolejność według ważności
zamiast wagi można podać kolejność według ważności; jeżeli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, waga nie ma zastosowania
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