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ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZAMIARZE
ZAWARCIA UMOWY
ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Podstawowe informacje:
rodzaj ogłoszenia;
nazwa zamówienia publicznego nadana przez zamawiającego;
identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);
numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);
wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany
ogłoszenia);
6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);
7) informacja, czy zamówienie publiczne było ujęte w planie postępowań o udzielenie
zamówień;
8) jeżeli zamówienie publiczne było ujęte w planie postępowań, numer w BZP, pod którym
został zamieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień oraz identyfikator pozycji
planu postępowań;
9) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi;
10) informacja, czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
11) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli
zamówienie 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) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;
9) przedmiot działalności zamawiającego;
10) informacja, czy postępowanie przeprowadza zamawiający:
a) samodzielnie,
b) jako centralny zamawiający,
c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania,
d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;
11) 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 –
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numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej,
adres strony internetowej;
12) 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. Przedmiot zamówienia:
1) informacja, czy przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępne konsultacje
rynkowe;
2) numer referencyjny postępowania (jeżeli został nadany przez zamawiającego);
3) informacja o rodzaju zamówienia;
4) informacja, czy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania;
5) wartość zamówienia, a jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania – łączna wartość poszczególnych
części zamówienia oraz wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia);
6) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, informacja, czy w ramach postępowania możliwe
jest składanie ofert częściowych;
7) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, gdy zamawiający dopuścił składanie ofert
częściowych:
a) wartość poszczególnych części (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia),
b) informacje, o których mowa w pkt 8–10 dla każdej części;
8) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań);
9) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);
10) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).
4. Tryb udzielenia zamówienia:
1) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej zgodnie z ustawą;
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki;
3) identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu (jeżeli dotyczy).
5. Zawarcie umowy:
1) nazwa i adres wykonawcy, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia – wykonawców, z
którym/którymi zamawiający zamierza zawrzeć umowę;
2) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą – krajowy numer identyfikacyjny (w
przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));
3) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, gdy zamawiający dopuścił składanie ofert
częściowych, informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, podaje się dla każdej części.
6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

