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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg
Fax: (+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 KONKURSIE 
Usługi	�
Sektor                                 	� 
Wypełnia Urząd Publikacji
Data otrzymania ogłoszenia ___________________
Nr identyfikacyjny __________________________

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) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację
Taki jak w pkt. I.1     �	Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/ prace konkursowe
Taki jak w pkt. I.1     �	Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.5) Rodzaj zamawiającego *
Szczebel centralny		�	Instytucja UE				�
Szczebel regionalny/ lokalny	�	Podmiot prawa publicznego		�
			Inny					�


SEkcja II: przedmiot konkursu 
II.1) Opis konkursu
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego * 	
	
II.1.2) Opis
	
	
	
	
II.1.3) Miejsce 	
Kod NUTS *	
II.1.4) Nomenklatura
II.1.4.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
Dodatkowe przedmioty
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
II.1.4.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPC) 	
	
Kategoria usług  ��

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy) 
	
	
	
III.2) Czy udział zastrzeżony jest dla określonego zawodu ? (o ile dotyczy)
NIE    �	TAK    �	
Jeśli tak, wskazać dla jakiego zawodu 	

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj konkursu
Otwarty   �	Ograniczony   �
IV.1.1) Liczba uczestników lub przedział (o ile dotyczy)
Liczba   ��      lub:      maksimum    ��  /  minimum    ��
IV.1.1.1) Nazwy wybranych uczestników (jeśli dotyczy)
1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
IV.2) Kryteria oceny prac konkursowych
	
	
	
IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego * 	
	
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentacji oraz dokumentów dodatkowych
Dostępne do	��/��/���� (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 	Waluta 	
Warunki i sposób płatności 	
	
	
IV.3.3) Termin składania prac konkursowych lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w zależności od tego, czy stosuje się konkurs otwarty czy ograniczony)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)   lub     ��� dni (od wysłania ogłoszenia)
Godzina (o ile dotyczy) _______________
IV.3.4)	Wysłanie zaproszeń do udziału w konkursie do wybranych kandydatów (w przypadku konkursu ograniczonego)
Przybliżona data  ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) Język lub języki, których mogą używać kandydaci

ES
DA
DE
EL
EN
FR
IT
NL
PT
FI
SV
Inny (inne) – państwo trzecie
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
___________________

IV.4) Nagrody i  sąd konkursowy

IV.4.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną przyznane (o ile dotyczy)
	
	
	
IV.4.2) Szczegóły dotyczące zwrotu kosztów (o ile dotyczy)
	
	
	
IV.4.3) Czy w następstwie niniejszego konkursu zamówienie na usługi musi zostać udzielone zwycięzcy lub zwycięzcom konkursu?
NIE   �	TAK   �
IV.4.4) Czy decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla zamawiającego?
NIE   �	TAK   �
IV.4.5) Imiona i nazwiska członków sądu konkursowego (jeśli dotyczy)
	
	
	
	
	
SEkcja VI: inne informacje
VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa ?
NIE   �	TAK   �
VI.2) Czy konkurs dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków UE ? *
NIE   �	TAK   �
Jeśli tak, wskazać nazwę projektu/ programu oraz wszelkie pomocne odniesienia 	
	
	
VI.3) Informacje dodatkowe (o ile dotyczy)
	
	
	
VI.4) Data wysłania ogłoszenia   ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

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)

1.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację
Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów



Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)

1.4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/ prace konkursowe
Nazwa


Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres


Kod pocztowy 
Miejscowość


Kraj
Telefon


Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)


Adres internetowy (URL)


