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

Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE ◯
Dyrektywa 2014/25/UE ◯

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy 1 (należy podać wszystkie instytucje zamawiające/podmioty zamawiające odpowiedzialne za postępowanie)
Oficjalna nazwa:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Sp

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

im
ec

⃞ W konkursie stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
⃞ Konkurs organizuje centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez instytucję zamawiającą)
◯
◯
◯
◯

Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny rodzaj:

en

◯ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
regionalne i lokalne
◯ Agencja/urząd krajowy lub federalny
◯ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez instytucję zamawiającą)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie

◯
◯
◯
◯
◯

Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inna działalność:

I.6) Główny przedmiot działalności (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez podmiot zamawiający)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

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
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◯ Usługi kolejowe
◯ Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub
autobusowy
◯ Działalność dotycząca portów wodnych
◯ Działalność dotycząca portów lotniczych
◯ Inna działalność:

1

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.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 2
Główny kod CPV: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Uzupełniający kod CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.4) Opis zamówienia:
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

Sp
Numer identyfikacyjny projektu:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników: 2 (w przypadku konkursu ograniczonego)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

im
ec

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu ◯ tak ◯ nie
Proszę określić zawód:

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
◯ Otwarta

◯ Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: [
]
albo Minimalna liczba: [
] / Maksymalna liczba: [

]

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych: (w przypadku konkursu ograniczonego)
1

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Czas lokalny: (hh:mm)

en

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom: 2 (dd/mm/rrrr) (w przypadku konkursu ograniczonego)
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: [ ] [ ] 1
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2

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody ◯ tak ◯ nie
liczba i wartość przyznawanych nagród: 2
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: 2
IV.3.3) Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu ◯ tak ◯ nie
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego ◯ tak ◯ nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego: 1, 2

Sp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe: 2

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Miejscowość:
E-mail:

im
ec

Adres pocztowy:

Kod pocztowy:

Państwo:
Tel.:

Adres internetowy: (URL)

Faks:

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 2
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
E-mail:

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:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

E-mail:
Adres internetowy: (URL)

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

en

Adres pocztowy:

Państwo:
Tel.:

Faks:

Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot
zamawiający.
1
2

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
jeżeli dotyczy
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