
Ogłoszenie o przetargu na obniżenie należności przywozowych na sorgo pochodzące z krajów 
trzecich 

(2009/C 174/07) 

I. PRZEDMIOT 

1. Przystępuje się do przetargu na obniżenie należności przywozowych na sorgo zaklasyfikowane do 
pozycji 1007 00 90 CN, pochodzące z krajów trzecich. 

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 675/2009 ( 1 ). 

II. TERMINY 

1. Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 6 sierpnia 2009 r. o godz. 
10.00 czasu obowiązującego w Brukseli. 

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdy czwartek o godz. 10.00 
czasu obowiązującego w Brukseli: 

— dnia 27 sierpnia 2009 r., 

— dnia 10 i 24 września 2009 r., 

— dnia 15 i 29 października 2009 r., 

— dnia 12 i 26 listopada 2009 r., 

— dnia 3 i 17 grudnia 2009 r. 

2. Niniejsze ogłoszenie publikuje się tylko do celów otwarcia niniejszego przetargu. Z zastrzeżeniem jego 
zmian lub zastąpienia, ogłoszenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich przetargów częściowych 
przeprowadzanych w okresie ważności przetargu. 

III. OFERTY 

1. Pisemne oferty muszą wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II; należy 
złożyć je za potwierdzeniem odbioru, bądź drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów: 

Adres, na który należy kierować oferty: 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
C/Beneficencia, 8 
28004 Madrid 
ESPAÑA 

E-mail: intervec@fega.mapya.es 
Faks +34 913104618 / 915219832 / 915224387 / 913476387 / 913474708 

Oferty złożone inaczej niż drogą elektroniczną należy złożyć pod wskazanym adresem w dwóch zapie
czętowanych kopertach. Koperta wewnętrzna, również ostemplowana, zawiera zapis „Oferta w związku 
z przetargiem na obniżenie należności przywozowych na sorgo – rozporządzenie (WE) nr 675/2009”. 

Złożone oferty pozostają wiążące do chwili powiadomienia zainteresowanego podmiotu przez dane 
państwo członkowskie o wyniku przetargu. 

2. Oferta oraz dowód i zobowiązanie, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1839/95, sporządzone są w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa człon
kowskiego, do którego właściwego organu kierowano ofertę.
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( 1 ) Dz.U. L 196 z 28.7.2009, s. 5.

mailto:intervec@fega.mapya.es


IV. WADIUM PRZETARGOWE 

Wadium przetargowe wnosi się na rzecz właściwego organu. 

V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Przyjęcie oferty: 

a) daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w państwie członkowskim, w którym oferta została 
złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie należności przywozowych, o którym mowa 
w ofercie i przyznanego dla rozpatrywanej ilości; 

b) zobowiązuje zainteresowaną stronę do wystąpienia w państwie członkowskim, o którym mowa w lit. a), 
o wydanie pozwolenia na przywóz dla tej ilości.
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