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

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie ⃞
Zainteresowane podmioty muszą zwrócić się do podmiotu zamawiającego o zakwalifikowanie
według systemu kwalifikowania. Zamówienie(-a) zostanie(-ą) udzielone bez dalszej publikacji
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

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

Sp

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)

im
ec

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: 13 (URL)
◯ Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 13 (URL)
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

⃞ drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)
◯ na adres podany powyżej
◯ na następujący adres: (należy podać inny adres)

⃞ 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)

◯
◯
◯
◯
◯
◯

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

I.6) Główny przedmiot działalności

◯ 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
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.2) Opis
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:

Sp

II.2.4) Opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowlanych, dostaw lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia 4

◯ 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

im
ec

II.2.8) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania
◯ Początek: (dd/mm/rrrr) / Koniec: (dd/mm/rrrr)
◯ Czas nieokreślony

⃞ Przedłużenie okresu obowiązywania systemu kwalifikowania 2
Formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 4

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

en
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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.1.9) Kwalifikacja do systemu (streszczenie głównych kryteriów i zasad)
Kryteria kwalifikacji, które musza spełniać wykonawcy: / Metody weryfikacji każdego z tych kryteriów: 1

III.2) Warunki dotyczące zamówienia 2
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

⃞ Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Sp

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

im
ec

⃞ Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 2

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(System kwalifikowania – zamówienia sektorowe)

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: [ ] [ ] 1

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

VI.3) Informacje dodatkowe: 2

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sp

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:

Miejscowość:
E-mail:

im
ec

Adres pocztowy:

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:

Adres internetowy: (URL)

Państwo:
Tel.:

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
4
13
20
21

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
jeżeli dotyczy
jeśli informacje są znane
informacje te należy podać tutaj lub w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji, jeśli ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
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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