




































Zał�cznik nr 1 do formularza ofertowego 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Cz��� I: Informacje dotycz�ce post�powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiaj�cej lub podmiotu zamawiaj�cego 

W przypadku post�powa� o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania si� o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w cz��ci I zostan� automatycznie wyszukane, pod warunkiem �e do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis po�wi�cony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urz�dowym Unii 

Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [S213], data [04/11/2016], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][1][6]/S [2][1][3]–[3][8][8][0][4][0][ ] 

Je�eli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si� o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiaj�ca lub podmiot zamawiaj�cy musz� wypełni� informacje umo�liwiaj�ce 
jednoznaczne zidentyfikowanie post�powania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, prosz� poda� inne informacje umo�liwiaj�ce jednoznaczne zidentyfikowanie 
post�powania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POST�POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w cz��ci I zostan� automatycznie wyszukane, pod warunkiem �e wy�ej 
wymieniony elektroniczny serwis po�wi�cony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełni� wykonawca.

To�samo�� zamawiaj�cego3 Odpowied�:

Nazwa:  Województwo �l�skie 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowied�: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: 
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego  
pt. „Procesy przedsi�biorczego odkrywania  
w kontek�cie rozwoju innowacyjnego 
województwa �l�skiego do roku 2020” 
�

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucj� zamawiaj�c� lub podmiot zamawiaj�cy 
(je�eli dotyczy)5: 

OP-ZP.272.1.00093.2016.AKU 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełni� wykonawca.

                                                
1 Słu�by Komisji udost�pni� instytucjom zamawiaj�cym, podmiotom zamawiaj�cym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis po�wi�cony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiaj�cych: wst�pne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania si� o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiaj�cych: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania si� o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3 Informacje te nale�y skopiowa� z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia prosz�
poda� nazwy wszystkich uczestnicz�cych zamawiaj�cych. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
































































