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Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat
partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Została ona przygotowana na podstawie materiału, który został udostępniony Ministerstwu Rozwoju
Regionalnego (MRR) przez Miasto Poznań. Miasto Poznań jest właścicielem materiału. Wszelkie
oznaczenia, podkreślenia, skreślenia oraz usunięcia tekstu w materiale nie zostały dokonane przez
MRR.
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią
oficjalnego stanowiska MRR i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.
Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności
podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w
niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Zabronione jest wykorzystywanie
niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.
Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi
odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Przygotowanie niniejszego materiału było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
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Zaproszenie do składania ofert
Poznań …………………….

Partner Prywatny
adres

dotyczy:

postępowania w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego prowadzonego przez
Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego w celu realizacji zadania pod nazwą
„System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”, nr referencyjny
GKM.X/7011-37/11, dalej: „Postępowanie”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno –
prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, ze zm. dalej: „Ustawa o PPP”) w związku z
art. 60e ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. dalej: „PZP”), po zakończeniu
prowadzonego dialogu konkurencyjnego, o czym zostali Państwo poinformowani odrębnym
pismem, zapraszamy do złożenia oferty w prowadzonym Postępowaniu.
Informujemy, że ofertę należy złożyć w terminie do [xx] 2012 roku, do godz. [xx], w [xx] w
Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 46,
pok. [■].
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy PPP w związku z art. 60e ust. 3 PZP do zaproszenia
dołączamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

_________

Załącznik:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

