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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

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
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) Rodzaj zamawiającego *
Szczebel centralny		�	Instytucja UE				�
Szczebel regionalny/ lokalny	�	Podmiot prawa publicznego		�
			Inny					�


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane	�	Dostawy	�	Usługi	�
	Kategoria usług   ��
	W przypadku zamówień na usługi kategorii 17-27, czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia?
	NIE  �   TAK  � 

II.2) Czy jest to umowa ramowa? *	NIE   �	TAK   �

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 (CPA/NACE/CPC) 	

II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego *
	
	

II.5) Krótki opis
	
	
	
	

II.6) Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT)
	
	
	

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury  
Otwarta 	�	Ograniczona	�	Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem	�
Przyspieszona ograniczona	�	Przyspieszona negocjacyjna	�	Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia	�

IV.1.1)	Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia: patrz Załącznik

IV.2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena    �

lub

oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem    �
			
			
			


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)  Udzielenie i wartość zamówienia

V.1.1)	Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia

ZAMÓWIENIE Nr _________________

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów


Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

V.1.2) Informacja o wartości zamówienia lub o najtańszej i najdroższej ofercie branej pod uwagę (bez VAT)

Cena  __________________________________ 
lub:  najtańsza oferta _________________________  / najdroższa oferta ____________________________ 
Waluta  ______________________________

V.2) Podwykonawstwo
V.2.1) Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?		
	NIE   �	TAK   �
Jeśli tak, określić przewidywaną wartość lub część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom
Wartość (bez VAT): 	 Waluta: 	 Część:	 %
Nie jest znana   �

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

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogloszenia jest nieobowiązkowa?
NIE  �		TAK  �  

VI.2) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego *
	
	
VI.3) Data udzielenia zamówienia	��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.4) Liczba otrzymanych ofert	���

VI.5) Czy zamówienie było ogłoszone w dzienniku urzędowym  ue?

NIE  �		TAK  �  

Jeśli tak, podać odesłanie do ogłoszenia
Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE
����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.6) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE? *

NIE  �		TAK  �
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia 	
	
	

VI.7) Inne informacje (o ile dotyczy) 
	
	
	
	
	
	

VI.8) Data wysłania ogłoszenia   ��/��/���� (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE	�
DOSTAWY		�
USŁUGI			�
IV. 1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej

	Powód wyboru procedury negocjacyjnej powinien być zgodny z postanowieniami odpowiednich artykułów dyrektyw: 	
		Roboty budowlane		Art. 7 Dyrektywy 93/37/EWG
		Dostawy				Art. 6 Dyrektywy  93/36/EWG
		Usługi				Art. 11 Dyrektywy 92/50/EWG

IV.1.1.1) Procedura negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem *

(a) 	wpłynęły nieprawidłowe oferty lub oferty, które nie mogły być przyjęte w toku
- procedury otwartej           �
- procedury ograniczonej    �	˙
(b) charakter robót budowlanych/ usług lub związane z nimi ryzyko nie pozwalają na dokonanie wcześniejszej ogólnej wyceny
	�
(c) 	charakter usług sprawia, że specyfikacji zamówienia nie można ustalić z wystarczającą precyzją, pozwalającą na udzielenie zamówienie zgodnie z przepisami procedury otwartej lub ograniczonej
	�
(d) roboty budowlane są wykonywane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, nie zaś w celu osiągnięcia zysku lub w celu pokrycia kosztów działalności badawczo-rozwojowej
	�

IV.1.1.2) Procedura negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

(e) 	nie wpłynęły oferty lub wpłynęły nieprawidłowe oferty w toku
- procedury otwartej	�
- procedury ograniczonej	�
(f) produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie w celach naukowych, doświadczalnych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie (dotyczy wyłącznie dostaw)
	�
(g) roboty budowlane/ dostawy/ usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn
- technicznych	�
- artystycznych	�	˙
- związanych z ochroną 
   praw wyłącznych	�
									exclusive rights	
(h) z uwagi na wyjątkowo pilny charakter sprawy związany z wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywach
	�
(i) dodatkowe roboty budowlane/ dostawy/ usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywach
	�
(j)	nowe roboty budowlane/ usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/ usług oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywach
	�
(k) zamówienie na usługi przyznane zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu 

	�


