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

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Dyrektywa 2014/24/UE

Wstępne ogłoszenie informacyjne ◯
Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie ⃞
Zainteresowane podmioty muszą poinformować instytucję zamawiającą o zainteresowaniu
zamówieniem(-ami). Zamówienie(-a) zostanie(-ą) udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia
do ubiegania się o zamówienie.
Ogłoszenie o zamówieniu ◯
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ◯

Sp

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy 1 (należy podać wszystkie instytucje 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 5, 9

◯ Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 15 (URL)
◯ Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 15 (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 5

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
◯ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki
regionalne i lokalne
◯ Agencja/urząd krajowy lub federalny
◯ Organ władzy regionalnej lub lokalnej

◯
◯
◯
◯

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

◯
◯
◯
◯
◯

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

I.5) Główny przedmiot działalności
◯
◯
◯
◯
◯
◯

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

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)
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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 Usługi
II.1.4) Krótki opis:
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 2, 6, 9
Wartość bez VAT: [
] Waluta: [ ] [ ] [ ]
(w przypadku umów ramowych – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej)
II.1.6) Informacje o częściach

Sp

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

] ◯ tylko jednej części 5

⃞ Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: [
]
⃞ Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 5, 9
5, 9

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) 10
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: [ ][ ][ ]

II.2) Opis 1
II.2.1) Nazwa: 2

im
ec

(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)

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:

II.2.6) Szacunkowa wartość 2, 5

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

]

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 5, 10
Numer identyfikacyjny projektu:
II.2.14) Informacje dodatkowe:

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 9 (dd/mm/rrrr)

en

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ◯ tak ◯ nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 5, 14
III.1) Warunki udziału
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
(Tylko w przypadku zamówień obejmujących usługi zdrowotne, społeczne i kulturalne podlegające art. 77 dyrektywy 2014/24/UE)
⃞ Udział w postępowaniu jest zastrzeżony dla organizacji realizujących misję publiczną i spełniających warunki określone w art. 77 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE

III.2) Warunki dotyczące zamówienia 2

Sp

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

⃞ Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 8

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 8

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

IV.1) Opis 5, 10, 14

im
ec

Sekcja IV: Procedura
IV.1.1) Forma procedury
◯
◯
◯
◯

Procedura otwarta 8
Procedura ograniczona 8
Procedura negocjacyjna 8
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
przypadkach wymienionych poniżej 10 (proszę wypełnić załącznik D1)

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

⃞ Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata: 5, 14
IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury: 8
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: (URL)
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

en

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 5, 10

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Jedno z następujących: Wstępne ogłoszenie informacyjne; Ogłoszenie o profilu nabywcy) 5
(Jedno z następujących: Wstępne ogłoszenie informacyjne jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie; Ogłoszenie o zamówieniu; Ogłoszenie o
dobrowolnej przejrzystości ex ante) 10
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 5
Termin wyrażenia zainteresowania udziałem 14
Data: (dd/mm/rrrr)

Czas lokalny: (hh:mm)

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, 14

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego 10
⃞ Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia 1, 10
Zamówienie nr: [

Część nr: 2 [

]

]

Nazwa:

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone ◯ tak ◯ nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia 8
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) 8

Sp

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: [
]
] (MŚP – jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE)
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8 [
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 8 [
]
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 8 [
]
]
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8 [
⃞ Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców 8
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy 1
Oficjalna nazwa:

Miejscowość:
E-mail:

im
ec

Adres pocztowy:

Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Kod NUTS:

Kod pocztowy:

Tel.:

Adres internetowy: (URL)

⃞ Wykonawcą jest MŚP

Państwo:

Faks:

8

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

]
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 [
(w przypadku umów ramowych – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania tej części)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: [
albo
Najtańsza oferta: [
] / Najdroższa oferta: [
Waluta: [ ][ ][ ]

]

] brana pod uwagę

(w przypadku umów ramowych – całkowita maksymalna wartość dla tej części)
(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 8

⃞ W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

en

Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim 4
Wartość bez VAT: [
] Waluta: [ ][ ][ ]
Procentowa część: [
]%
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 5, 8
⃞ Stosowane będą zlecenia elektroniczne
⃞ Akceptowane będą faktury elektroniczne
⃞ Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe: 2

VI.4) Procedury odwoławcze 5, 8, 10
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
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
jeżeli dotyczy
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne, jeśli ogłoszenie jest tylko wstępnym 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
obowiązkowe informacje, które nie zostaną opublikowane
informacje opcjonalne
informacje te podaje się tylko w przypadku, gdy ogłoszenie jest wstępnym ogłoszeniem informacyjnym
informacje te podaje się tylko w przypadku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
jeśli niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, należy podać te informacje, jeśli są już znane
należy podać te informacje tutaj lub, w stosownym przypadku, w zaproszeniu do składania ofert
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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania
się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Dyrektywa 2014/24/UE
(należy wybrać odpowiednią opcję i dodać wyjaśnienie)
◯ 1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE
⃞ Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:
◯ procedurę otwartą
◯ procedurę ograniczoną

⃞ Usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

Sp

◯ 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 spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
⃞ Nowe usługi, będące powtórzeniem istniejących usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

⃞ Nabycie usług na szczególnie korzystnych warunkach

◯ od usługodawcy, który definitywnie likwiduje swoją działalność
◯ od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, też w wyniku układu z wierzycielem lub podobnej procedury przewidzianej przez
krajowe przepisy lub regulacje

im
ec

◯ 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)

en
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