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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44732-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opoczno: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 020-044732
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji
zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed
bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Właściwe organy mogą zadecydować, że informacje te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług
publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50
000 kilometrów rocznie.
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Opoczno
GKiM.01.2019
ul. Staromiejska 6
Opoczno
26-300
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Miązek
Tel.: +48 447860122
E-mail: stanislaw.miazek@um.opoczno.pl
Faks: +48 447860122
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.opoczno.pl
I.2)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)

Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opoczno
Numer referencyjny: GKiM.01.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
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II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Opoczno

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym, drogowym na liniach
komunikacyjnych istniejących w dniu zawarcia umowy oraz planowanych w okresie obowiązywania umowy na
terenie Gminy Opoczno oraz gmin, z którymi Gmina Opoczno zawarła lub zawrze porozumienia międzygminne
o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

II.2.7)

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/02/2020
Okres w miesiącach: 36

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019
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