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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o profilu nabywcy
Niniejsze ogłoszenie odnosi się do

publikacji:

wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/18/WE)  
okresowego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2004/17/WE)  

(niebędącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie)       
wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2009/81/WE)  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-345 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713715810

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  przetarg@rckik.wroclaw.pl Faks:  +48 713281713

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.rckik.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez instytucję zamawiającą

w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez podmiot zamawiający

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny:  (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:

 tak   nie
jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV oraz obecności RNA HAV i DNA HPV B19
metodami NAT

II.2) Rodzaj zamównienia:
 Roboty budowlane  Dostawy  Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV oraz obecności RNA HAV i DNA HPV B19
metodami NAT

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85145000  
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Dystrybucja energii elektrycznej

II.2) Rodzaj zamównienia:
 Roboty budowlane  Dostawy  Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dystrybucja energii elektrycznej

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 65310000  
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
20/01/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-009392
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adres innej instytucji zamawiającej/innego podmiotu zamawiającego, w imieniu której/którego
dokonuje zakupu instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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