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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int	Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://simap.eu.int

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH

Roboty budowlane	�
Dostawy	�
Usługi	�  
Wypełnia Urząd Publikacji

Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Nr identyfikacyjny_________________________________

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)?     
NIE  �   TAK  �

SEKCJA I:	ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje	
Taki jak w pkt. I.1  �  					 Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A 
I.3) Rodzaj zamawiającego  * 
Szczebel centralny		�	Instytucja UE	 		�
Szczebel regionalny/ lokalny	�	Podmiot prawa publicznego	�
			Inny				�

* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	roboty budowlane	�

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego * 	
	
II.2) Miejsce wykonania
	
Kod NUTS * __________________________________________
II.3) Nomenklatura
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE)	
II.4) Rodzaj i zakres robót budowlanych 	
	
	
II.5) Szacunkowy koszt robót budowlanych bez VAT (o ile jest znany)

Między 	 a 	   Waluta 	
II.6) Planowana data (o ile jest znana) rozpoczęcia :
procedury		��/��/���� (dd/mm/rrrr)	 
robót budowlanych	��/��/���� (dd/mm/rrrr)
II.7) Data zakończenia (o ile jest znana): ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
II.8) Główne warunki finansowania i płatności (o ile są znane)	
	
	


II.9) Inne informacje (o ile dotyczy)
	
	
	

(w celu podania szczegółów odnośnie części zamówienia wykorzystać Załącznik B tyle razy, ile jest to konieczne)


* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	DOSTAWY	�
	USŁUGI	�
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego *	
	
II.2) Nomenklatura
II.2.1)	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)    

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 	
II.2.3)	Kategoria usług: ��
II.3) Rodzaj i  wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług
	
	
II.4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia (o ile jest znana) *                      ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
II.5) Inne informacje	(o ile dotyczy)
	
	


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego *
	
II.2) Nomenklatura
II.2.1)	Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkoweprzedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 	
II.2.3)	Kategoria usług: ��

* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
	3/8

II.3) Rodzaj i  wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług
	
	
II.4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
��/��/���� (dd/mm/rrrr)
II.5) Inne informacje (jeśli dotyczy)
	
	

(w celu podania szczegółów odnośnie części zamówienia wykorzystać Załącznik B tyle razy, ile jest to konieczne)


	 (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) 	











* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM
IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego *	
	
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy publikacja niniejszego ogłoszenia jest nieobowiązkowa?
NIE  �	TAK  �
VI.2) Czy niniejsze zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE? *
NIE  �	TAK  �
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia	
	
VI.3) data wysłania ogłoszenia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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ZAŁĄCZNIK A

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)































* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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ZAŁĄCZNIK B
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH – INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr  �� 	

1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC)	
2) Rodzaj i zakres 	
_________________________________________________________________________________________________________________
3) Szacunkowy koszt (bez VAT): __________________ Waluta:____________________________________________
4) Planowana data (o ile jeśli znana) rozpoczęcia:
procedury				��/��/����	(dd/mm/rrrr)
realizacji robót/ dostaw/ usług				��/��/����	(dd/mm/rrrr)
5) Data zakończenia (o ile jest znana)				��/��/����	(dd/mm/rrrr)
CZĘŚĆ Nr  ��	

1) Nomenklatura
1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC)___________________________________________________
2) Rodzaj i zakres   ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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3) Szacunkowy koszt (bez VAT):	 Waluta 	

4) Planowana data (o ile jest znana) rozpoczęcia	
procedury				��/��/����	(dd/mm/rrrr)
realizacji robót/ dostaw/ usług				��/��/����	(dd/mm/rrrr)
5) Data zakończenia (o ile jest znana)  			��/��/����	(dd/mm/rrrr)
	Wykorzystać powyższy załącznik tyle razy, ile jest to konieczne	






















* Wypełnienie tego pola nie jest niezbędne dla publikacji ogłoszenia	Formularz Standardowy 2 – PL
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