ISTRA Sp. z o.o.
P-…/…

PROCEDURA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU – F-01 (wzór)
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
przetargu, o którym mowa w art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93
ze zm., dalej jako „KC”).

Data przesłania ogłoszenia w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:
…/…/….. (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. NAZWA I ADRES
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Tel.:
Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada):

Faks:

Województwo:

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
…………………………………………………………………………………..., nie zobowiązana do stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity z 2010r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
I.3. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM - KONTAKTOWY
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Tel.:
E-mail:

Faks:

Województwo:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„…………………………………………………………………………..……………………………………………….”
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II.1.2) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ……………….

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Zamawiający dopuszcza

/ nie dopuszcza

możliwość/ci składania ofert częściowych.

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach: • •
lub

lub

dniach: • • • •

data rozpoczęcia: • • /• • /• • • • (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: • • /• • /• • • • (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1. WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

III. 2. ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ WARUNKÓW PRZETARGU (SIWZ), ODWOŁANIE PRZETARGU
Czy przewiduje się zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu
tak

nie

Czy przewiduje się dowołanie przetargu
tak

nie

Powody unieważnienia
1.

2.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 40.20. Procedury, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu (postępowania) lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający może unieważnić przetarg (postępowanie), jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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III.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
III.3.1) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania warunków udziału w przetargu (SIWZ).
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

III.3.2) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania Procedury zawierania umów w ramach POIiŚ.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

III.3.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą warunki udziału w przetargu (SIWZ) oraz
Procedura zawierania umów w ramach POIiŚ: www. …………………
III.3.4) Termin składania ofert.
Data: …/…/….. (dd/mm/rrrr)
Miejsce:

Godzina: …….

III.3.5) Termin otwarcia ofert.
Data: …/…/….. (dd/mm/rrrr)
Miejsce:

Godzina: …….

III.3.6) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

wskazać projekt/program:
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