
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów 

lotniczych na terenie Wspólnoty 

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych 
zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej 

opublikowanej w Dz.U. C 10 z dnia 12 stycznia 2012 r. 

(2012/C 38/07) 

Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Olbia–Rzym Fiumicino i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata począwszy od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it 

Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Cagliari–Mediolan Linate i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata począwszy od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it
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Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Cagliari–Rzym Fiumicino i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata począwszy od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it 

Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Alghero–Mediolan Linate i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata począwszy od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it 

Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Alghero–Rzym Fiumicino i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata począwszy od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it
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Państwo członkowskie Włochy 

Trasa Olbia–Mediolan Linate i z powrotem 

Okres obowiązywania umowy Cztery lata od dnia 25 marca 2012 r. 

Ostateczny termin składania ofert Dwa miesiące od publikacji niniejszego ogłoszenia 

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zapro
szenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne infor
macje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego 
i obowiązku użyteczności publicznej 

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti 
Kontakt: Direttore del Servizio della pianificazione 
e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio 
Ferrari 
Via Caprera 15 
09123 Cagliari CA 
ITALIA 

Tel. +39 706065965 
Faks +39 706067308 

Internet: http://www.regione.sardegna.it 
E-mail: trasp.osp@regione.sardegna.it
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	Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty  Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej opublikowanej w Dz.U. C 10 z dnia 12 stycznia 2012 r.  (2012/C 38/07)

