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Żądania strony skarżącej 

— uznanie skargi za dopuszczalną; 

— stwierdzenie nieważności niezawierającej uzasadnienia 
decyzji Komisji z dnia 11 sierpnia 2009 r., w której oferty 
złożonej przez skarżącą nie zaliczono do siedmiu najko
rzystniejszych pod względem gospodarczym ofert, a w 
związku z tym wyeliminowano konsorcjum, którym kiero
wała skarżąca, z postępowania przetargowego prowadzo
nego pod nazwą „Wielokrotna umowa ramowa dotycząca 
krótkoterminowego świadczenia usług leżących w 
wyłącznym interesie państw trzecich korzystających z 
zewnętrznej pomocy Komisji Europejskiej”; 

— zbadanie przebiegu procedury przetargowej oraz staranności 
kontroli oferentów podejrzanych o oszustwo; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 października 
2009 r.; 

— zastosowanie wszelkich dodatkowych środków, jakie Sąd 
uzna za stosowne; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej sprawie skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności 
wydanej przez pozwaną decyzji o odrzuceniu oferty złożonej 
przez konsorcjum, w którym uczestniczyła skarżąca, w odpo
wiedzi na zaproszenie do składania ofert w otwartym przetargu 
(EuropAid/127054/C/SER/multi) na świadczenie usług na 
podstawie „Wielokrotnej umowy ramowej dotyczącej krótkoter
minowego świadczenia usług leżących w wyłącznym interesie 
państw trzecich korzystających z zewnętrznej pomocy Komisji 
Europejskiej” ( 1 ). Ponadto skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważ
ności decyzji Komisji z dnia 21 października 2009 r., w której 
udzielono częściowego dostępu do sprawozdań z oceny, doty
czących tego postępowania przetargowego. 

W uzasadnieniu swych żądań skarżąca podnosi następujące 
zarzuty. 

Po pierwsze skarżąca twierdzi, że komisja przetargowa nie 
oceniła należycie ekspertów wskazanych w ofercie skarżącej. 
Według niej komisja przetargowa popełniła oczywisty błąd w 
ocenie polegający na tym, że eksperci konsorcjum, którym 

kierowała skarżąca, zostali ocenieni w sposób nieadekwatny. 
Ponadto skarżąca twierdzi, że komisja przetargowa oraz 
Komisja nie przedstawiły żadnych wyjaśnień w przedmiocie 
systemu oceny poszczególnych życiorysów, ani też nie wyjaś
niły, dlaczego eksperci skarżącej uzyskali tak niski wynik oceny. 
Okoliczność, że przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa 
nie posłużyła się obiektywnymi kryteriami oznacza, że Komisja 
nie zapewniła poszanowania zasad równego traktowania 
oferentów, przejrzystości, uczciwej konkurencji i dobrej admi
nistracji. Ten brak informacji nie został usunięty w przedsta
wionym przez Komisję w dniu 21 października 2009 r. spra
wozdaniu z oceny, gdyż ograniczono się w nim do przedsta
wienia końcowych wyników uzyskanych przez skarżącą. 

Po drugie skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła art. 7 ust. 1 
rozporządzenia 1049/2001 ( 2 ) przez to, że nie ustosunkowała 
się do wniosku skarżącej o udzielenie dostępu do dokumentów 
w granicach czasowych wyznaczonych w tym przepisie. 
Skarżąca twierdzi także, że Komisja naruszyła zasadę dobrej 
administracji, ponieważ sprawozdanie z oceny nie zostało 
przedstawione na tyle wcześnie, by umożliwić skarżącej 
właściwe korzystanie z uprawnień wynikających z art. 230 WE. 

Po trzecie skarżąca utrzymuje, że Komisja nie wypełniła zobo
wiązań wynikających z art. 94 rozporządzenia finansowego ( 3 ) 
oraz decyzji 2008/2008/969 ( 4 ) przez to, że nie wykluczając z 
omawianego postępowania przetargowego oferentów podejrza
nych o popełnienie oszustwa, nie podjęła działań zmierzających 
do ochrony integralności wspólnotowego budżetu. 

( 1 ) Dz.U. 2008/S 90-121428 
( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. 
2001, L 145, s. 43 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. 
2002, L 248, s. 1) 

( 4 ) Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie systemu 
wczesnego ostrzegania do użytku urzędników zatwierdzających 
Komisji oraz agencji wykonawczych (Dz.U. L 2008, 344, s. 125) 
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