
PARLAMENT EUROPEJSKI
BIURO INFORMACYJNE W POLSCE

1 z 2 Zaproszenie COMM/IO-PL/AWD/2015/562

Warszawa, 27 października 2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Kampania radiowa dla Biur Informacyjnych PE w Polsce
Część I - Biuro PE w Warszawie
Część II - Biuro PE we Wrocławiu.

Dz. U. nr 2015/S 208-376792

Szanowni Państwo,

Parlament Europejski planuje udzielenie zamówienia publicznego na produkcję oraz emisję cyklu
audycji radiowych dotyczących działań PE. Zamówienie niniejsze jest podzielone na 2 części.
Oferenci mogą składać oferty obejmujące jedną lub obie części zamówienia.

Maksymalny okres obowiązywania zamówienia wynosi cztery lata.

W załączeniu znajduje się dokumentacja przetargowa dotycząca wyżej wymienionego zamówienia,
zawierająca informacje niezbędne do ewentualnego przedłożenia oferty. Dokumentacja ta obejmuje:

- niniejsze zaproszenie do składania ofert, w którym znajdują się informacje konieczne do
wzięcia udziału w przetargu;

- warunki przedłożenia oferty;

- ogólną specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami do niej: są to
szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, jego specyfikacji
technicznych, kryteriów wykluczenia, wyboru i udzielenia zamówienia, a także
dowodów i załączników, które muszą być przedstawione wraz z ofertą;

- wzór umowy oraz zamówienia z załącznikami.

W przypadku zainteresowania udziałem w przetargu, prosimy o złożenie oferty w jednym z języków
urzędowych UE przed upływem terminu określonego w zaproszeniu do składania ofert.

Przypominamy, że przez cały czas trwania procedury przetargowej wszelkie kontakty pomiędzy
oferentem a Parlamentem Europejskim są zabronione, za wyjątkiem następujących sytuacji:
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Przed ostatecznym terminem składania ofert:

 z inicjatywy oferenta, aby zasięgnąć dodatkowych informacji wyłącznie w celu uzyskania
wyjaśnień dotyczących przedmiotu przetargu. Oferenci pragnący zdobyć dodatkowe
informacje na temat dokumentacji przetargowej zadają pytania jedynie na piśmie,
przesyłając je pocztą elektroniczną na następujący adres:

epwarszawa@europarl.europa.eu.

Wszelkie wnioski pisemne w sprawie udzielenia dodatkowych informacji muszą być
opatrzone dopiskiem:

PRZETARG COMM/IO-PL/AWD/2015/562 cz.1 i/lub 2

Wnioski w sprawie udzielenia dodatkowych informacji otrzymane na mniej niż pięć dni roboczych
przed ostatecznym terminem składania ofert mogą pozostać bez odpowiedzi.

Parlament Europejski nie udziela odpowiedzi na pytania ustne, wnioski przekazane po wyżej
wyznaczonym terminie oraz wnioski niewłaściwie oznaczone lub zaadresowane.

Otrzymane pytania wraz z odpowiedziami na nie zostaną rozesłane pocztą elektroniczną do
wszystkich oferentów, którzy poprosili o specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi wysyłane do oferentów będą zredagowane w języku polskim.

 z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, jeśli jego działy zauważą pominięcie lub błąd
w tekście ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

W tym wypadku informacje dodatkowe oraz informacje wymienione powyżej zostaną przekazane
tego samego dnia i w identyczny sposób wszystkim oferentom, którzy poprosili o specyfikację
istotnych warunków zamówienia.

W przypadku opublikowania dokumentacji przetargowej na stronach internetowych Parlamentu
Europejskiego www.europarl.pl, dodatkowe informacje wskazane powyżej zostaną również
opublikowane na tej stronie internetowej.

Po otwarciu ofert i z inicjatywy Parlamentu Europejskiego:

- jeśli oferta przetargowa wymaga złożenia dodatkowych wyjaśnień lub jeśli należy poprawić
oczywiste błędy rzeczowe w tekście oferty, Parlament Europejski podejmie inicjatywę
skontaktowania się z oferentem. Kontakt ten nie może prowadzić do zmiany warunków oferty.

Jacek SAFUTA

Dyrektor Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce


