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ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O WYNIKU
POSTĘPOWANIA
ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH
W OGŁOSZENIU O WYNIKU POSTĘPOWANIA

załącznik nr 3

1.
1)
2)
3)

Podstawowe informacje:
rodzaj ogłoszenia;
informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego czy umowy ramowej;
informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o
zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP;
4) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o
zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, numer tego ogłoszenia w
BZP;
5) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi;
6) nazwa zamówienia publicznego/umowy ramowej nadana przez zamawiającego;
7) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);
8) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);
9) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany
ogłoszenia);
10) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);
11) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o
udzielenie zamówień;
12) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie
zamówień, numer w BZP, pod którym został zamieszczony plan postępowań o udzielenie
zamówień oraz identyfikator pozycji planu postępowań o udzielenie zamówień;
13) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
14) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli
zamówienie
publiczne/umowa
ramowa
dotyczy
projektu
lub
programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Zamawiający:
1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;
2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON
lub NIP);
3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;
4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;
5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;
6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;
7) adres strony internetowej zamawiającego;
8) adres strony internetowej prowadzonego postępowania;
9) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;
10) przedmiot działalności zamawiającego;
11) informacja, czy postępowanie przeprowadził zamawiający:
a) samodzielnie,
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b) jako centralny zamawiający,
c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania,
d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;
12) w przypadku gdy postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania, dane dotyczące tego podmiotu, w tym
nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów –
numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej,
adres strony internetowej;
13) w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z innym zamawiającym/innymi
zamawiającymi, dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy
numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP),
adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej.
3. Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej:
1) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej zgodnej z ustawą –
jeżeli ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego;
2) informacja o trybie zawarcia umowy ramowej oraz o podstawie prawnej zgodnej z ustawą
– jeżeli ogłoszenie dotyczy umowy ramowej;
3) w przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki, uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu, w tym (jeżeli
dotyczy) identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu uzasadniającego
udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
4. Przedmiot zamówienia:
1) numer referencyjny postępowania – jeżeli został nadany przez zamawiającego;
2) wartość zamówienia, a jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których
każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania – łączna wartość poszczególnych
części zamówienia oraz wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania;
w przypadku umowy ramowej – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej;
3) jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych:
a) liczba oraz wartość poszczególnych części,
b) informacje, o których mowa w pkt 5–8 (dla każdej części);
4) informacja o rodzaju zamówienia;
5) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych);
6) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane – w
przypadku partnerstwa innowacyjnego;
7) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);
8) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).
5. Zakończenie postępowania (informacje podawane przez zamawiającego tyle razy, ile
jest to konieczne):
1) informacja, czy postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy czy
unieważnieniem postępowania/części postępowania;
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2) w przypadku zakończenia postępowania/części postępowania jego unieważnieniem,
wskazanie podstawy prawnej i przyczyny unieważnienia postępowania/części
postępowania.
6. Oferty (jeżeli dotyczy) – (informacje podawane przez zamawiającego tyle razy, ile jest
to konieczne):
1) liczba otrzymanych ofert, w tym, jeżeli dotyczy, informacja o ofertach wariantowych oraz
ofertach dodatkowych;
2) liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
3) liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego;
4) liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG;
5) liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt;
6) cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu;
7) cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu;
8) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia;
9) informacja, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, jest
ofertą wariantową;
10) informacja, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia,
uwzględnia określone w kryteriach (jeżeli je określono):
a) aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy,
b) etykietę lub mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104
ustawy,
c) w ramach kryterium kosztu, rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy;
11) informacja, czy do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną.
7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – (informacje podawane przez
zamawiającego tyle razy, ile jest to konieczne):
1) informacja, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie zamówienia;
2) informacja o wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy (mikro, mały lub średni
przedsiębiorca);
3) nazwa i adres wykonawcy;
4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny (w
przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwa
wszystkich wykonawców, dane adresowe pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy;
6) informacja, czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom;
7) jeżeli realizację części zamówienia wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcom,
informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
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8. Umowa:
1) data zawarcia umowy;
2) okres realizacji zamówienia lub okres, na który została zawarta umowa ramowa;
3) wartość zawartej umowy/umowy ramowej – cena całkowita, podana w ofercie albo
maksymalna wartość nominalna zobowiązania, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową
lub ceny jednostkowe;
4) informacja, czy zawarta umowa przewiduje wymagania związane z realizacją
zamówienia:
a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 ustawy,
b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96
ustawy,
c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie
wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.
9. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

