Załącznik nr 8
do „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”

oznaczenie sprawy ............

Pieczęć zamawiającego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia unijnego
Część ogólna

1.

Zamawiający
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
REGON:
telefon
e-mail:

2.

191920577
(+48 58)

NIP: 958-13-23-524
faks
+ 48 58

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Wartość zamówienia ustalona została na kwotę ................... zł,
co stanowi równowartość
............................... euro.
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ...... - ... - ... na podstawie
...........................................................................................................................................
Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia:
...........................................................................................................................................
Nazwa i numer projektu unijnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Tryb postępowania
Postępowanie prowadzono w trybie: ........................................................................ na
podstawie Rozdziału …… pkt ……. Regulaminu
Powody zastosowania trybu „z wolnej ręki”:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Załącznik nr 8
do „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”

4.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona / nie została
zamieszczona* na stronie internetowej Zamawiającego
od dnia……………………… do dnia……………………

5.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia unijnego
1. Imiona i nazwiska pracowników wykonujących czynności w postępowaniu:
Imię i nazwisko .............................................................................................................
Imię i nazwisko .............................................................................................................
Pracownicy złożyli oświadczenie o braku okoliczności wykluczających ich udział w
postępowaniu Załącznik nr 1 do protokołu
2. Komisja przetargowa została powołana w dniu ……...... - …... - …...
na podstawie ................................................................................................................
Członkowie komisji przetargowej:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Członkowie komisji złożyli oświadczenie o braku okoliczności wykluczających ich udział w
postępowaniu – Załącznik nr 1 do protokołu
3. Imiona i nazwiska biegłych (jeżeli zostali powołani):
.....................................................................................................................................
Biegli złożyli oświadczenie o braku okoliczności wykluczających ich udział w postępowaniu
Załącznik nr 1 do protokołu
4. Imiona i nazwiska innych osób, niż wymienione w pkt 1-3 wykonujących czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały): ...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o braku okoliczności wykluczających ich
udział w postępowaniu - Załącznik nr 1 do protokołu

6.

Ogłoszenie o zamówieniu
1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało/nie zostało* opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu ........... - ….... - ….... ,
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało/nie zostało* zamieszczone na stronie internetowej oraz w
siedzibie zamawiającego od dnia ...... - ... - ... do dnia ...... - ... -...
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało/nie zostało* opublikowane w dzienniku lub czasopiśmie o
zasięgu ogólnopolskim:
Tytuł:............................................................................. w dniu ...... - ... - ...

