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Tabela ogłoszeń

LP NR SPRAWY WARTOŚĆ
ZAMOWIENIA CPV  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

TERMIN
SKŁADANIA
OFERT

TERMIN REALIZACJI  

 ZZ-2380-58/23r.
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
służbowych
pojazdów Policji zlecanych
przez KMP Szczecin (na
terenie miasta Szczecin,
gm. Kołbaskowo i Dobra).

26.05.2023r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-57/23
poniżej
kwoty 140
000 Euro

3740000-2
Dostawa sprzętu
sportowego do Komendy
Powiatowej Policji w
Pyrzycach

23.05.2023
zgodnie ze złożoną
ofertą, nie dłużej
niż 8 tygodni (56)
dni

szczegóły>>

 ZZ-2380-56/23
poniżej
kwoty 140
000 Euro

90513200-8

Świadczenie usług wywozu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych stałych oraz
odpadów segregowanych z
jednostek policji garnizonu
woj.
zachodniopomorskiego.

22.05.2023
r.

1. dla części nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- od dnia
podpisania umowy
do 30.09.2024 r.
2. dla części nr 11-
od dnia 01.11.2023
r. do 30.09.2024 r.
3. dla części nr 12 -
od  dnia
01.04.2024 r. do
30.09.2024 r.

szczegóły>>

 ZZ-2380-55/23

ponizej
kwoty 750
000 Euro
Usługi
spoleczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55110000-4

Świadczenie uslugi
hotelarskiej i
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych
skierowanych do ochrony
porządku publicznego
podczas Pol and Rock
2023, który odbędzie się
na lotnisku w miejscowości
Broczyno, Gmina Czaplinek
w woj.
zachodniopomorskim.

10.05.2023
r.
ZMIANA
TERMINU
12.05.2023
r.

 30.07.-07.08.2023
r.  szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766696
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/766923
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/765981
https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/761336


 ZZ-2380-54/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
Usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt 2
ustawy
Pzp

80000000-4
80500000-9
55100000-1
55120000-7
55300000-3

Organizacja konferencji
podsumowującej ćwiczenie
realizowane w ramach
projektu nr
PL/2020/PR/0084 pn.
"Zintegrowane stanowiska
zarządzania i informowania
o ryzyku w sytuacji
kryzysowej"

10.05.2023
r. do 15.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-46/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

50112100-4
50240000-9

Świadczenie sukcesywnych
usług w zakresie napraw
bieżących i obsługi
technicznej w służbowym
sprzęcie transportowym
KWP w Szczecinie

24.05.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-52/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

09123000-7
65200000-5

Kompleksowa dostawa
obejmująca sprzedaż i
dystrybucję gazu
wysokometanowego typu
E, gazu zaazotowanego
typu Ls do jednostek Policji
garnizonu
zachodniopomorskiego

24.05.2023
r. 27 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-44/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
Usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55520000-1

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
osadzonych w Policyjnej
Izbie Dziecka Komendy
Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie

04.05.2023
r. 15 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-53/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

64214400-3

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych
Ethernetowych dla
jednostek Policji woj.
zachodniopomorskiego

28.04.2023
r.
zmiana
terminu
08.05.2023 r.

13 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-41/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

30197644-2
30192000-1
30197630-1
30197600-2
30199230-1
30195000-2

Sukcesywne dostawy
materiałów biurowych i
papieru kserograficznego

18.05.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-45/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2   
85121270-6

Organizacja i
przeprowadzenie kursu
języka
angielskiego,realizowanego
w ramach projektu nr
NMF/PA18/004 pn.
"Integracja dla
bezpieczeństwa-
współpraca
międzynarodowa w
zakresie praw
podstawowych"

21.04.2023
r.
zmiana
terminu
24.04.2023 r.

do 15.12.2023 r. szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/759337
https://platformazakupowa.pl/transakcja/757476
https://platformazakupowa.pl/transakcja/754443
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/757226
https://platformazakupowa.pl/transakcja/756683
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/754642
https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/753536


 ZZ-2380-43/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3

Świadczenie usług
medycznych w zakresie
profilaktycznej opieki
zdrowotnej i innych
świadczeń w zakresie
medycyny pracy dla
policjantów i pracowników
Policji województwa
zachodniopomorskiego na
terenie miasta Szczecina i
Koszalina

20.04.2023
r.

cz. I -
12.05-31.12.2023
r.
cz. I -
19.05-31.12.2023
r.

szczegóły>>

 ZZ-2380-42/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
służbowych
pojazdów Policji zlecanych
przez KMP Szczecin (na
terenie miasta Szczecin,
gm. Kołbaskowo i Dobra).

14.04.2023r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-40/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

30213100-6 Zakup i dostawa
komputerów przenośnych

04.04.2023
r. 21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-39/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

09111000-0
09113000-4

Sukcesywna dostawa opału
(koksu grubego, węgla
orzech, eco groszku) do
kotłowni znajdujących się
w obiektach służbowych
Policji garnizonu
zachodniopomorskiego

30.03.2023
r. 8 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-38/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

80500000-9
55100000-1
55110000-4
55120000-7
55300000-3

Organizacja seminarium
eksperckiego
realizowanego w ramach
projektu nr NMF/PA20/031
pn. "Poszukiwania osób
ukrywających sięd
wymiarem
sprawiedliwości"

31.03.2023
r. 19-21.04.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-37/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowych pojazdów o
napędzie hybrydowym
typu plug-in (2 szt.) w
wersji nieoznakowanej dla
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie

26.04.2023r. 23.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-36/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2   
85121270-6

Świadczenie usług
medycznych obejmujących
badania osób
zatrzymanych zlecanych
przez: KMP Szczecin -
psychiatryczne, KPP
Goleniów,KPP Łobez, KP
Połczyn Zdrój (KPP
Świdwin), KPP Sławno

29.03.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-35/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3   
55321000-6      
55520000-1

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
funkcjonariuszy    (15
części)

28.03.2023
r.
zmiana
terminu
03.04.2023 r.

12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/752250
https://platformazakupowa.pl/transakcja/750880
https://platformazakupowa.pl/transakcja/746216
https://platformazakupowa.pl/transakcja/742685
https://platformazakupowa.pl/transakcja/745027
https://platformazakupowa.pl/transakcja/742051
https://platformazakupowa.pl/transakcja/743511
https://platformazakupowa.pl/transakcja/743103


 ZZ-2380-32/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

34131000-4
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
pojazdu specjalnego (MCWT
- Mobilne Centrum Wsparcia
Technicznego - 2 szt.) dla
KWP w Szczecinie

20.04.2023
r.
zmiana
terminu
21.04.2023 r.

do 16.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-33/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

34131000-4
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
pojazdu specjalnego (MCM -
Mobilne Centrum
Monitoringu - 2 szt.) dla KWP
w Szczecinie

20.04.2023
r.
zmiana
terminu
21.04.2023 r.
zmiana
terminu
24.04.2023 r.

do 16.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-34/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

34131000-4
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
pojazdu pecjalnego zestaw
specjalny (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

20.04.2023
r.
zmiana
terminu
21.04.2023 r.
zmiana
terminu
28.04.2023 r.

do 16.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-31/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

50413000-3
50433000-9

Świadczenie usług
serwisowych dla urządzeń-
laserowych mierników
prędkości będących w
użytkowaniu jednostek
Policji województwa
zachodniopomorskiego

10.03.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-29/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
jednostki Policji (KPP Łobez,
KPP Szczecinek, KPP
Kamień Pomorski, KPP
Wałcz, KPP Gryfice)

08.03.2023r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-28/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
KMP Świnoujście

08.03.2023r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-27/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowych pojazdów o
napędzie hybrydowym
typu plug-in w wersji
nieoznakowanej (2 szt.) dla
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szcecinie

27.02.2023
r. do 23.06.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-26/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
służbowych pojazdów
Policji zlecanych przez
jednostki Policji (na terenie
miasta Szczecin, gm.
Kołbaskowo i Dobra
zlecanych przez KMP
Szczecin).

27.02.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-23/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję
(KPP Białogard, KPP
Goleniów - KP Nowogard,
KPP Kamień Pomorski,KPP
Łobez, KPP Sławno)

23.02.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741014
https://platformazakupowa.pl/transakcja/741016
https://platformazakupowa.pl/transakcja/741017
https://platformazakupowa.pl/transakcja/734955
https://platformazakupowa.pl/transakcja/734044
https://platformazakupowa.pl/transakcja/734033
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729636
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729268
https://platformazakupowa.pl/transakcja/727905


 ZZ-2380-22/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

30213100-6 
30213200-7

Zakup i dostawa
komputerów przenośnych
oraz tabletów

22.02.2023
r.
zmiana
terminu
23.02.2023 r.

21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-21/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

33954000-2 
33124130-5

Sukcesywne dostawy
pakietów oraz wymazówek
do zabezpieczenia śladów
biologicznych dla jednostek
Policji zachodniopomorskiej

15.02.2023
r.
zmiana
terminu
16.02.2023 r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-20/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenie usług
medycznych obejmujących
badania osób
zatrzymanych zlecanych
przez KMP Szczecin, KPP
Goleniów, KPP Kołobrzeg,
KPP Łobez, KP Barlinek,
KPP Police, KPP Pyrzyce

03.02.2023r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-8/23
powyżej
kwoty 140
000 euro

30197644-2
30192000-1
30197630-1
30197600-2
30199230-1
30195000-2

Sukcesywne dostawy
materiałów biurowych i
papieru kserograficznego

01.03.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-7/23

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55520000-1

Świadczenie usługi
gastronomiczej w zakresie
całodziennego wyzywienia
osób zatrzymanych i
funkcjonariuszy

31.01.2023r.
zmiana
terminu
01.02.2023 r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-6/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

30213100-6 
30213200-7

Zakup i dostawa
komputerów przenośnych
oraz tabletów

30.01.2023
r. 21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-5/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

33954000-2 
33124130-5

Sukcesywne dostawy
pakietów oraz wymazówek
do zabezpieczenia śladów
biologicznych dla jednostek
Policji zachodniopomorskiej

30.01.2023
r, 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-3/23
poniżej
kwoty 140
000 euro

33760000-5   
33761000-2  
33763000-6

Sukcesywne dostawy
papieru toaletowego i
ręczników papierowych

25.01.2023
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-167/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3  
55321000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
osadzonych w
Pomieszczeniach dla Osób
Zatrzymanych w
Komendzie Miejskiej Policji
w Szczecinie

09.01.2022
r. 15 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/727745
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/724887
https://platformazakupowa.pl/transakcja/720429
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/720888
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718943
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/718184
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/717989
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/716399
https://platformazakupowa.pl/transakcja/710446


 ZZ-2380-164/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3

Świadczenie usług
medycznych w zakresie
profilaktycznej opieki
zdrowotnej i innych
świadczeń w zakresie
medycyny pracy dla
policjantów i pracowników
Policji województwa
zachodniopomorskiego na
terenie miasta  Szczecina i
Koszalina

29.12.2022
r. 4 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-149/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
jednostki Policji (KPP
Goleniów, KPP Sławno, KPP
Choszczno, KPP Pyrzyce,
KMP Szczecin, KPP Police,
KPP Kołobrzeg)

19.12.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-148/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję
(KPP Choszczno, KPP
Police, KPP Dtawsko Pom.,
KPP Pyrzyce)

19.12.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-147/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenie usług
medycznych obejmujących
badania osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Kołobrzeg, KPP
Łobez, KPP Police

15.12.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-146/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

30232110-8
30213100-6

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego

13.12.2022
r.
zmiana
terminu
14.12.2022 r.

do 29.12.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-142/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

34100000-8
34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowych nieoznakowanych
pojazdów segmentu C (5
szt.) dla KWP w Szczecinie

05.12.2022
r. do 22.12.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-139/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

64212000-5
32552410-4
31712112-8
72400000-4
64216000-3

Zakup i dostawa modemów
i routerów, kart SIM oraz
świadczenie usług telefonii
komórkowej, mobilnego
internetu, telemetrii i
świadczenie usługi dla
wskazanych numerów
zapewniającą ochronę
danych i urządzeń
łączących się z siecią

02.12.2022
r.
zmiana
terminu
07.12.2022 r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-137/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

37400000-2

Dostawa sprzętu
sportowego do siedziby
Policji mieszczącej się w
Szczecinie przy ul.
Kaszubskiej 35

01.12.2022
r.
zmiana
terminu
02.12.2022
r.

21 dni szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708400
https://platformazakupowa.pl/transakcja/703462
https://platformazakupowa.pl/transakcja/703452
https://platformazakupowa.pl/transakcja/701853
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/700331
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695799
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/695314
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/694908


 ZZ-2380-140/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

34521300-8

Dostawa fabrycznie
nowych łodzi
płaskodennych (2 szt.)
wraz z wyposażeniem dla
KWP w Szczecinie

01.12.2022
r.
zmiana
terminu
05.12.2022 r.

do 23.12.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-138/22
poniżej 5
382 000
euro

45000000-7
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
45443000-4
45111291-4
45233200-1

PP Płoty - budowa nowej
siedziby

07.12.2022
r.
zmiana
terminu
09.12.2022 r.

11 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-134/22
poniżej 5
382 000
euro

45216111-5
45110000-1
45100000-8
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
45443000-4
45111291-4
45233200-1

KP Resko -
termomodernizacja oraz
modernizacja obiektu i
infrastruktury - ETAP I

29.11.2022
r. 11 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-131/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję
(KPP Goleniów, KPP Gryfice,
KMP Koszalin, KPP
Myślibórz)

10.11.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-130/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
KPP Szczecinek

10.11.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-126/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

39130000-2
39110000-6

Dostawa wyposażenia
meblowego do siedzib
Policji woj.
zachodniopomorskiego

08.11.2022
r. 42 dni szczegóły>>

 ZZ-2380-127/22
poniżej 5
382 000
euro

45000000-7
45100000-8
45216111-5
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45400000-1
45443000-4
45111291-4
45233200-1

PP Brojce - budowa nowej
siedziby

14.11.2022
r. 11 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-124/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

64210000-1
32420000-3

Rozbudowa systemów
teleinformatycznych w
jednostkach Policji
garnizonu
zachodniopomorskiego

03.11.2022
r.
04.11.2022
r.
 

55 dni szczegóły>>

 ZZ-2380-122/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30213100-6
Zakup i dostawa
komputerów przenośnych -
Odra

24.11.2022
r. 14 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-121/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30213100-6 Zakup i dostawa
komputerów przenośnych  21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-120/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

37400000-2

Dostawa sprzętu
sportowego do siedziby
Policji mieszczącej się w
Szczecinie przy ul.
Kaszubskiej 35

27.10.2022
r. 10 tygodni (70 dni) szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694493
https://platformazakupowa.pl/transakcja/693889
https://platformazakupowa.pl/transakcja/689468
https://platformazakupowa.pl/transakcja/684058
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683992
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683432
https://platformazakupowa.pl/transakcja/682391
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/679410
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/680200
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/680187
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=678487&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


 ZZ-2380-119/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30213300-8
30231300-0
30213100-6
30232110-8
30121200-5

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego III

23.11.2022
r. 21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-118/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30232110-8
30213100-6

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego II

23.11.2022
r. 21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-117/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30213200-7
30213100-6

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego I

23.11.2022
r. 21 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-115/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

14.11.2022
r. 31.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-114/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

14.11.2022
r. 31.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-113/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCWT - Mobilne Centrum
Wsparcia Technicznego) dla
KWP w Szczecinie

14.11.2022
r. 31.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-116/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

80500000-9
55100000-1
55110000-4
55120000-7
55300000-3

Organizacja cyklu szkoleń,
konferencji i wizyt
studyjnych w zakresie
ośmiu zadań realizowanych
w ramach projektu pn.
"Integracja dla
bezpieczeństwa-
współpraca
międzynarodowa w
zakresie praw
podstawowych"

26.10.2022
r. do 29.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-111/22
powyżej 5
382 000
euro

45200000-9
71240000-2
71242000-6
45000000-7
45100000-8
45330000-9
45310000-3
45400000-1

Zaprojektowanie i
wykonanie robót
budowlanych dotyczących
zadania pn. "Centralne
Biuro Zwalczania
Cyberprzestępczości
Zarząd Szczecin - budowa
siedziby przy ul.
Wernyhory 5 w Szczecinie"

14.11.2022
r.
zmiana
terminu
21.11.2022 r.
zmiana
terminu
28.11.2022 r.

32 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-107/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

50112100-4

Świadczenie sukcesywnych
usług w zakresie napraw
bieżących i obsługi
technicznej w służbowym
sprzęcie transportowym
KWP w Szczecinie

08.11.2022r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-108/22
poniżej
kwoty 140
000 EURO

55300000-3
55321000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyzywienia
osób zatrzymanych i
osadzonych w
Pomieszczeniach dla Osób
Zatrzymanych w
jednostkach Policji
województwa
zachodniopomorskiego.

17.10.2022
r. 15 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-109/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

38410000-2
38520000-6

Dostawa skanera
laserowego 3D oraz
przeszkolenie pracowników
w zakresie obsługi sprzętu

14.10.2022
r.
zmiana
terminu
17.10.2022 r.

14 dni roboczych szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/679591
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/679557
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/679539
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677395
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677390
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677388
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/677480
https://platformazakupowa.pl/transakcja/676191
https://platformazakupowa.pl/transakcja/673326
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&pageEnded=1&limitEnded=30&query=672759&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&tab=active&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/672118


 ZZ-2380-106/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

30197644-2
30197630-1

Sukcesywne dostawy
papieru kserograficznego
na potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego,
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie, Zarząd w
Szczecinie CBŚP i Wydział
w Szczecinie CBZC

07.11.2022
r. 6 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-102/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

34100000-8
34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowego nieoznakowanego
pojazdu typu SUV dla KWP
w Szczecinie

03.11.2022
r.

08.12.2022 r.
zamówienie
gwarantowane
19.12.2022 r.
zamówienie w
ramach prawa
opcji

szczegóły>>

 ZZ-2380-103/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

80500000-9
55100000-1
55110000-4
55120000-7
55300000-3

Organizacja cyklu szkoleń,
konferencji i wizyt
studyjnych w zakresie
ośmiu zadań realizowanych
w ramach projektu pn.
"Integracja dla
bezpieczeństwa-
współpraca
międzynarodowa w
zakresie praw
podstawowych"

06.10.2022
r. do 29.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-104/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Kołobrzeg, KPP
Stargard, KPP Świdwin, KP
Połczyn-Zdrój, KMP
Świnoujście

06.10.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-101/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez KPP
Choszczno

03.10.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-100/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

09300000-2

Zakup energii elektrycznej
na potrzeby jednostek
Policji garnizonu
zachodniopomorskiego
KWP w Szczecinie

28.10.2022
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-99/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KP Nowogard, KPP
Łobez, KPP Police

28.09.2022r.
zmiana
terminu
03.10.2022 r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-98/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

09111000-0
09113000-4

Sukcesywna dostawa opału
(koksu grubego, węgla
orzech, eco groszku) do
kotłowni znajdujących się
w obiektach służbowych
Policji garnizonu
zachodniopomorskiego

27.09.2022
r. 8 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/671868
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670220
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/669085
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668973
https://platformazakupowa.pl/transakcja/667634
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/668998
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665753
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665064


 ZZ-2380-95/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez KPP
Gryfino

23.09.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-94/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
jednostki Policji (KMP
Świnoujście, KMP Szczecin)

23.09.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-91/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50413000-3
50433000-9

Naprawa, kalibracja,
wzorcowanie urządzeń do
pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym
powietrzu będących w
użytkowaniu jednostek
Policji województwa
zachodniopomorskiego

02.09.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-90/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

39130000-2   
39110000-6    
39141300-5

Dostawa wyposażenia
meblowego do Posterunku
Policji w Gościnie

31.08.2022r. do 8 tygodni szczegóły>>

 ZZ-2380-89/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

37400000-2

Dostawa sprzętu
sportowego do siedziby
Policji mieszczącej się w
Szczecinie przy ul.
Kaszubskiej 35

31.08.2022
r.  10 tygodni szczegóły>>

 ZZ-2380-88/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Choszczno, KPP
Kołobrzeg, KPP Stargard

24.08.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-86/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

50112100-4

Świadczenie sukcesywnych
usług w zakresie napraw
bieżących i obsługi
technicznej w
służbowym sprzęcie
transportowym KWP w
Szczecinie

16.09.2022
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-85/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

55130000-0 
55320000-9    
71550000-8

Świadczenie usługi
polegającej na zapewnieniu
pensjonatu, utrzymaniu i
wyżywieniu koni
służbowych Sekcji Konnej
Wydziału Prewencji KWP w
Szczecinie wraz z
podstawową opieką
weterynaryjną oraz
zootechniczną i usługą
podkuwniczą oraz
wynajmem pomieszczeń
dla policjantów jeźdźców

17.08.2022
r.
zmiana
terminu
18.08.2022 r.
zmiana
terminu
19.08.2022 r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-84/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

37400000-2

Dostawa sprzętu
sportowego do siedziby
Policji mieszczącej się w
Szczecinie przy ul.
Kaszubskiej

09.08.2022
r. 8 tygodni (56 dni) szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664020
https://platformazakupowa.pl/transakcja/663931
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/655491
https://platformazakupowa.pl/transakcja/654367
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=654370&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/652080
https://platformazakupowa.pl/transakcja/651908
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649968
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=645507&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


 ZZ-2380-83/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Choszczno, KPP
Wałcz
 

03.08.2022
r. 12 miesięcy szczególy>>

 ZZ-2380-82/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3   
85140000-2  
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Kołobrzeg, KPP
Stargard
 

03.08.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-79/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

19.08.2022
r.
zmiana
terminu
23.08.2022 r.

do 30.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-78/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

19.08.2022
r.
zmiana
terminu
23.08.2022 r.

do 30.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-65/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

38510000-3  
38000000-5

Dostawa specjalistycznych
mikroskopów cyfrowych dla
laboratoriów
kryminalistycznych
jednostek Policji
w ramach Programu
Modernizacji Policji 2022 r.

08.08.2022r. do 25 dni
roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-76/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

50112100-4

Świadczenie
kompleksowych usług
napraw powypadkowych
pojazdów służbowych
Policji, będących w
uzytkowaniu KWP w
Szczecinie

13.07.2022
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-75/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55110000-4

Świadczenie usługi
hotelarskiej i
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
funkcjonariuszy
skierowanych do ochrony
porządku i bezpieczeństwa
publicznego, podczas
Pol'and'Rock Festiwal
2022, który odbędzie się
na lotnisku w Broczynie
gm. Czaplinek, woj.
zachodniopomorskie

01.07.2022
r. 01-08.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-71/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

90513200-8

Świadczenie usług wywozu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych stałych oraz
odpadów segregowanych z
jednostek Policji garnizonu
woj.
zachodniopomorskiego

25.07.2022
r. do 30.09.2024 r. szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=644298&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/644287
https://platformazakupowa.pl/transakcja/639697
https://platformazakupowa.pl/transakcja/639694
https://platformazakupowa.pl/transakcja/635246
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=635093&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/630876
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628598


 ZZ-2380-74/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
funkcjonariuszy
skierowanych do ochrony
porządku i bezpieczeństwa
publicznego, podczas
Pol'and'Rock Festiwal 2022

27.06.2022
r. 01-08.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-72/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez: KPP Goleniów, KPP
Szczecinek

24.06.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-64/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
Usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

555200001-1
55321000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych.

20.06.2022
r. 15 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-62/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowych pojazdów o
napędzie hybrydowym
typu plug-in w wersji
nieoznakowanej dla KWP w
Szczecinie (4 szt.)

11.07.2022
r. 02.12.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-61/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Gryfino

13.06.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-63/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

31682530-4

Dostawa, montaż i
uruchomienie systemu
zasilania UPS w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie przyul.
Małopolskiej 47

15.06.2022
r. 80 dni szczegóły>>

 ZZ-2380-56/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
jednostki Policji (KPP
Kołobrzeg, KP Chojna, KPP
Gryfino

09.06.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628326
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=72/22&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=624567&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/623462
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=622524&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/622004
https://platformazakupowa.pl/transakcja/621125


 ZZ-2380-57/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55110000-4

Świadczenie usługi
hotelarskiej i
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
funkcjonariuszy
skierowanych do ochrony
porządku i bezpieczeństwa
publicznego, podczas
Pol'and'Rock Festiwal 2022

09.06.2022
r. 01-08.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-55/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

30125110-5    
30124300-7   
30124100-5

Zakup i dostawa
materiałów
eksploatacyjnych (tonery,
bębny, fusery) do drukarek
/ faxów / urządzeń
wielofunkcyjnych

29.05.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-51/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCWT - Mobilne Centrum
Wsparcia Technicznego) dla
KWP w Szczecinie

27.06.2022
r.
zmiana
terminu
06.07.2022 r.
zmiana
terminu
04.08.2022 r.
zmiana
terminu
08.08.2022 r.

do 31.03.2023 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-52/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

27.06.2022
r. do 18.10.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-53/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

27.06.2022
r. do 18.10.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-54/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50413000-3
50433000-9

Naprawa, kalibracja,
wzorcowanie urzadzeń do
pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym
powietrzu będących w
użytkowaniu jednostek
Policji województwa
zachodniopomorskiego.

31.05.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-50/22
poniżej
kwoty 5
382 000
euro

45210000-2
45400000-1
45310000-3
45312100-8
45331200-8
45332000-3

Komisariat Policji Szczecin-
Pogodno przy ul.
Mickiewicza 161 - remont
pomieszczeń w obiekcie

27.05.2022
r.
zmiana
terminu
02.06.2022 r.

7 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-49/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
jednostki Policji (KPP
Kamień Pom., KPP
Stargard, KPP Pyrzyce,
Drawsko Pom., KPP
Choszczno, KPP Goleniów,
KMP Szczecin, KPP Police)

20.05.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/620984
https://platformazakupowa.pl/transakcja/619049
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615848
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615857
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615866
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615287
https://platformazakupowa.pl/transakcja/611824
https://platformazakupowa.pl/transakcja/611710


 ZZ-2380-47/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję (KPP Police, KPP
Drawsko Pomorskie, KPP
Pyrzyce, KPP Stargard)

18.05.2022r.
zmiana
terminu
19.05.2022 r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-46/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6
55110000-4

Świadczenie usługi
hotelarskiej i
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
funkcjonariuszy
skierowanych do ochrony
porządku i bezpieczeństwa
publicznego, podczas
Pol'and'Rock Festiwal 2022

18.05.2022
r.
zmiana
terminu
23.05.2022 r.

01-08.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-45/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez: KPP Drawsko
Pomorskie, KPP Goleniów

10.05.2022 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-42/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-0
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowych
oznakowanych pojazdów
specjalnych typu furgon
(MCP - Mobilne Centrum
Profilaktyki) dla KWP w
Szczecinie (2 szt.)

30.05.2022
r. do 02.12.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-39/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez: KPP Drawsko
Pomorskie, KPP Goleniów

15.04.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-34/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50413000-3
50433000-9

Naprawa, kalibracja,
wzorcowanie urządzeń do
pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym
powietrzu będących w
użytkowaniu jednostek
policji województwa
zachodniopomorskiego

11.04.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-34/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję (KPP Gryfino, KPP
Świdwin, KPP Kamień Pom.)

06.04.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-33/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecane przez
KMP Świnoujście

04.04.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/610491
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610341
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=606919&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/transakcja/604980
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=597697&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/594256
https://platformazakupowa.pl/transakcja/592122
https://platformazakupowa.pl/transakcja/591344


 ZZ-2380-28/22
powyżej
kwoty 140
000 Euro

90513200-8

Świadczenie usług wywozu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych stałych oraz
odpadów segregowanych z
jednostek Policji garnizonu
woj.
zachodniopomorskiego

20.04.2022
r. do 30.09.2024 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-29/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55120000-7
55300000-3
55321000-6
55110000-4

Świadczenia kompleksowej
usługi gastronomicznej,
hotelarskiej i
konferencyjnej dla
uczestników szkoleń
dotyczących „Zagrożenia i
bezpieczeństwo
małoletnich w
cyberprzestrzeni”
realizowanych w ramach
projektu pn. „ POWER ON -
podniesienie kompetencji
Policji w zakresie wsparcia
ofiar przestępstw

21.03.2022
r. do 31.07.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-27/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

30192000-1
30195000-2
30199230-1

Sukcesywne dostawy
materiałów biurowych i
papieru kserograficznego
na potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego,
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie i Zarząd w
Szczecinie CBŚP

17.03.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-26/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

80500000-9
55300000-3
55321000-6
55120000-7
55110000-4

Świadczenie kompleksowej
usługi szkoleniowej

09.03.2022
r.
zmiana
terminu
10.03.2022 r.

do 30.06.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-23/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCWT - Mobilne Centrum
Wsparcia Technicznego) dla
KWP w Szczecinie

29.03.2022
r.
zmiana
terminu
12.04.2022 r.

do 31.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-24/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

29.03.2022
r.
zmiana
terminu
12.04.2022 r.

do 31.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-22/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

29.03.2022
r.
zmiana
terminu
15.04.2022 r.

do 31.08.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-21/22
poniżej
kwoty 140
000 Euro

50116000-1

Świadczenie usług w
zakresie regeneracji i/lub
naprawy, wymiany
podzespołów w służbowym
sprzęcie transportowym
użytkowanym w KWP w
Szczecinie

04.03.2022 24 miesiące szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/586836
https://platformazakupowa.pl/transakcja/584894
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/582938
https://platformazakupowa.pl/transakcja/580032
https://platformazakupowa.pl/transakcja/578621
https://platformazakupowa.pl/transakcja/578632
https://platformazakupowa.pl/transakcja/578642
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=577566&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


 ZZ-2380-20/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55300000-3
55321000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
funkcjonariuszy

25.02.2022r.
15 miesięcy - dla
części I - XIV
12 miesięcy - dla
częściXV i XVI

szczegóły>>

 ZZ-2380-19/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

50413000-3
50433000-9

Świadczenie usług
serwisowych dla urządzeń-
laserowych mierników
prędkości będących w
użytkowaniu jednostek
Policji województwa
zachodniopomorskiego

22.02.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-16/22
poniżej
kwoty 140
000 euro

30192000-1
30195000-2
30199230-1

Sukcesywne dostawy
materiałów biurowych i
papieru kserograficznego
na potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego,
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie i Zarząd w
Szczecinie CBŚP

16.02.2022
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-18/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KPP Białogard, KPP
Drawsko Pomorskie, KMP
Koszalin, KMP Szczecin -
psychiatryczne

15.02.2022r.
zmiana
terminu
16.02.2022 r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-2/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

30197644-2
30197630-1
30197600-2

Sukcesywne dostawy
papieru kserograficznego
na potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego,
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie i Zarząd w
Szczecinie CBŚP

23.02.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-04/22

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez KMP Koszalin

26.01.2022r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-1/22
powyżej
kwoty 140
000 euro

39800000-0
33000000-0
33631600-8

Sukcesywne dostawy
środków czystości oraz
środków do dezynfekcji rąk
i powierzchni na potrzeby
wydziałów, jednostek
policji województwa
zachodniopomorskiego
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie i Zarząd w
Szczecinie CBŚP

14.02.2022
r. 24 miesiące szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/574585
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/573376
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/564375
https://platformazakupowa.pl/transakcja/570765
https://platformazakupowa.pl/transakcja/564375
https://platformazakupowa.pl/transakcja/563018
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/561056


 ZZ-2380-138/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

09.02.2022
r. do 31.05.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-136/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

09.02.2022 r. do 31.05.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-137/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCWT - Mobilne Centrum
Wsparcia Technicznego) dla
KWP w Szczecinie

09.02.2022 r. do 31.05.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-135/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

64214400-3

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych
Ethernetowych dla
jednostek Policji woj.
zachodniopomorskiego

07.02.2022
r. 36 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-134/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

50112100-4

Świadczenie
kompleksowych,
sukcesywnych usług w
zakresie napraw bieżących
i obsługi technicznej w
służbowym sprzęcie
transportowym KWP w
Szczecinie

31.01.2022 
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-132/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

33760000-5

Sukcesywne dostawy
papieru toaletowego i
ręczników papierowych na
potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego

28.12.2021
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-131/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję (KPP Sławno, KP
Nowogard)

22.12.2021r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-129/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję (KPP Drawsko Pom.,
KPP Łobez, KPP Stargard,
KPP Pyrzuce, KPP Police0

21.12.2021r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-130/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów
(KPP Stargard, KPP Police,
KPP Goleniów, KPP
Drawsko Pom., KMP
Koszalin,
KPP Kamień Pom.)

17.12.2021r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-128/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów
(KMP Szczecin, KPP
Świdwin, KPP Pyrzyce, KPP
Myślibórz, KPP Choszczno)

16.12.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/559473
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559477
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559476
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/559078
https://platformazakupowa.pl/transakcja/557050
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/554008
https://platformazakupowa.pl/transakcja/552382
https://platformazakupowa.pl/transakcja/551773
https://platformazakupowa.pl/transakcja/549917
https://platformazakupowa.pl/transakcja/549111


 ZZ-2380-127/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

09123000-7
65200000-5

Kompleksowa dostawa
obejmująca sprzedaż i
dystrybucję gazu
zaazotowanego typu Ls do
jednostek Policji garnizonu
zachodniopomorskiego

07.12.2021
r.
zmiana
terminu
09.12.2021
r.
zmiana
terminu
10.12.2021 r.
zmiana
terminu
13.12.2021 r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-125/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

30192000-1
30197644-2
30195000-2
30199230-1

Sukcesywne dostawy
materiałów biurowych i
papieru kserograficznego
na potrzeby wydziałów,
jednostek policji
województwa
zachodniopomorskiego,
oraz BSWP Wydział w
Szczecinie i Zarząd w
Szczecinie CBŚP

04.01.2021
r.
zmiana
terminu
11.01.2022 r

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-126/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

31512200-0
39831500-1

Świadczenie sukcesywnych
dostaw wraz z
wyładunkiem materiałów
eksploatacyjnych i
akcesoriów oraz
profesjonalnych środków
do mycia i konserwacji
pojazdów

02.12.2021r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-121/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

32250000-0 Zakup i dostawa telefonów
komórkowych

24.11.2021r.
zmiana
terminu
25.11.2021 r.

14 dni roboczych szczegóy>>

 ZZ-2380-124/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

32250000-0
Zakup i dostawa telefonów
komórkowych typu smartfon
wraz z akcesoriami

24.11.2021
r.
zmiana
terminu
25.11.2021 r.

5 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-115/21

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3

Świadczenie usług
medycznych w zakresie
profilaktycznej opieki
zdrowotnej i innych
świadczeń w zakresie
medycyny pracy dla
policjantów i pracowników
Policji województwa
zachodniopomorskiego na
terenie miasta Szczecina i
Koszalina

19.11.2021r. 01.01.2022r. -
31.12.2022r. szczegóły>>

 ZZ-2380-114/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

34711200-6

Dostawa platformy latającej-
bezzałogowego statku
powietrznego wraz z
wyposażeniem dla KWP w
Szcecinie

22.11.2021
r. do 15 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-116/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

30213100-6
30121200-5

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego

18.11.2021
r. do 30 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-112/21
poniżej
139 000
euro

31512200-0
39831500-1

Świadczenie sukcesywnych
dostaw wraz z
wyładunkiem materiałów
eksploatacyjnych i
akcesoriów oraz
profesjonalnych środków
do mycia i konserwacji
pojazdów

15.11.2021r.
24 miesiące od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-111/21
poniżej
139 000
euro

32250000-0
Zakup i dostawa telefonów
komórkowych typu smartfon
wraz z akcesoriami

05.11.2021
r. 14 dni roboczych szczególy>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/543770
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/543473
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/541601
https://platformazakupowa.pl/transakcja/536878
https://platformazakupowa.pl/transakcja/536797
https://platformazakupowa.pl/transakcja/535073
https://platformazakupowa.pl/transakcja/534796
https://platformazakupowa.pl/transakcja/534171
https://platformazakupowa.pl/transakcja/532415
https://platformazakupowa.pl/transakcja/523609


 ZZ-2380-109/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

34711200-6
Dostawa hydro dronu  z
wyposażeniem dla KWP w
Szcecinie

05.11.2021
r.

do 15 dni
roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-107/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

34711200-6

Dostawa platformy
latającej-bezzałogowego
statku powietrznego wraz z
wyposażeniem dla KWP w
Szcecinie

03.11.2021
r.
zmiana
terminu
05.11.2021 r.

do 15 dni
roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-106/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

30213100-6
30121200-5

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego

02.11.2021
r. do 30 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-103/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

50300000-8
50310000-1

Świadczenie kompleksowej
obsługi serwisowej
urządzeń kserograficznych

28.10.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-101/21
poniżej
kwoty 5
350 000
euro

45210000-2
45310000-3
45332300-3
45400000-1

Komenda Powiatowa Policji
w Kamieniu Pomorskim przy
ul. Żwirki i Wigury 2 - remont
pomieszczeń magazynowych
archiwum

03.11.2021
r. 7 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-102/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

85151000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób zatrzymanych
zlecanych przez jednostki
Policji

26.10.2021r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-100/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

39230000-3
33141000-0

Dostawy kaset do urządzeń
DrugTest 5000, Aquilascan
WDTP-10, Alere DDS2/SoToxa
oraz wielopanelowych,
jednorazowych urządzeń do
wykrywania narkotyków w
ślinie dla jednostek Policji
zachodniopomorskiej.

19.10.2021
r.  12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-98/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowego nieoznakowanego
pojazdu typu pick-up dla
KWP w Szczecinie

08.11.2021
r. do 10.12.2021 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-97/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowych pojazdów o
napędzie hybrydowym
typu plug-in dla KWP w
Szczecinie (2 szt.) do
realizacji działań w
zakresie poprawy
bezpieczeństwa

04.11.2021
r. do 27.12.2021 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-99/21

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55520000-1
55321000-6

Świadczenie usługi 
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
funkcjonariuszy

07.10.2021r. 15 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-96/21
poniżej
139 000
euro

32250000-0 Zakup i dostawa telefonów
komórkowych

06.10.2021r.
zmiana
terminu
07.10.2021
r.

7 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-95/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

64214400-3

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych
Ethernetowych dla
jednostek Policji woj.
zachodniopomorskiego

29.10.2021
r.
zmiana
terminu
09.11.2021 r.

36 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-94/21
poniżej
139 000
euro

32250000-0
Zakup i dostawa telefonów
komórkowych typu
smartfon wraz z
akcesoriami

29.09.2021
r. 7 dni roboczych szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/528579
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526204
https://platformazakupowa.pl/transakcja/526147
https://platformazakupowa.pl/transakcja/524710
https://platformazakupowa.pl/transakcja/523034
https://platformazakupowa.pl/transakcja/522860
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/519845
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/517493
https://platformazakupowa.pl/transakcja/516222
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/514707
https://platformazakupowa.pl/transakcja/513883
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/513671
https://platformazakupowa.pl/transakcja/510907


 ZZ-2380-92/21
poniżej
139 000
euro

30232110-8
30121200-5
30232100-5

Zakup i dostawa sprzętu
informatycznego

27.09.2021
r. 30 dni roboczych szczegóły>>

 ZZ-2380-93/21
poniżej
kwoty 5
350 000
euro

45210000-2
45310000-3
45332300-3
45400000-1

Komenda Powiatowa Policji
w Kamieniu Pomorskim
przy ul. Żwirki i Wigury 2 -
remont pomieszczeń
magazynowych archiwum

04.10.2021
r. 7 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-91/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

39130000-2
39110000-6
39141300-5

Dostawa wyposażenia
meblowego so siedzib
Policji województwa
zachodniopomorskiego

19.10.2021
r. do 4 tygodni szczegóły>>

 ZZ-2380-84/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

90513200-8

Świadczenie usług wywozu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych stałych oraz
odpadów segregowanych z
jednostek Policji garnizonu
woj.
zachodniopomorskiego

13.10.2021
r. do 30.09.2022 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-90/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie nowej
nieoznakowanej przyczepy
specjalnej (MSMW - Mobilny
System Monitoringu
Wizyjnego) dla KWP w
Szczecinie

12.10.2021 r. do dn. 20.12.2021 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-89/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCM - Mobilne Centrum
Monitoringu) dla KWP w
Szczecinie

12.10.2021 r. do dn. 20.12.2021 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-88/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9

Dostawa fabrycznie nowego
nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon
(MCWT - Mobilne Centrum
Wsparcia Technicznego) dla
KWP w Szczecinie

12.10.2021
r.

do dn. 20.12.2021
r. szczegóły>>

 ZZ-2380-86/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34351100-3

Sukcesywne dostawy wraz
z wyładunkiem fabrycznie
nowego ogumienia
letniego, zimowego i
całorocznego

12.10.2021
r.
zmiana
terminu
20.10.2021
r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-85/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

34110000-1
34114200-1

Dostawa fabrycznie
nowego nieoznakowanego
pojazdu typu furgon/bus
dla KWP w Szczecinie

11.10.2021
r.
zmiana
terminu
19.10.2021
r.

do 03.12.2021 r. szczegóły>>

 ZZ-2380-83/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

31400000-0

Sukcesywne dostawy
akumulatorów do
służbowego sprzętu
transportowego
użytkowanego w KWp w
Szczecinie

06.09.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-81/21

poniżej
kwoty 750
000 Euro
usługi
społeczne
na
podstawie
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez jednostki Policji

03.09.2021
r. 12 miesięcy szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/509664
https://platformazakupowa.pl/transakcja/509559
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/509532
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/506483
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506514
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506503
https://platformazakupowa.pl/transakcja/506487
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/505245
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/504599
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/500872
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=500152&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


 ZZ-2380-82/21
poniżej
kwoty 5
350 000
euro

45210000-2
45310000-3
45332000-3
45400000-1

Komisariat Policji w Bornym
Sulinowie przy ul.
Bolesława Chrobrego 2 -
remont - ETAP I 2021 r.

06.09.2021
r. 7 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-80/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34114200-1
34144900-7

Dostawa fabrycznie
nowych elektrycznych
pojazdów w policyjnej
wersji oznakowanej dla
KWP w Szczecinie

22.09.2021
r.

do dnia 15.12.2021
r. szczegóły>>

 ZZ-2380-79/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

32250000-0
31712112-8

Zakup i dostawa telefonów
komórkowych i kart SIM z
aktywną usługą telemetrii

20.08.2021
r.
zmiana
terminu
30.08.2021
r.

zad. 1 - do 7 dni
roboczych;
zad. 2 - 24 miesiące.

szczegóły>>

 ZZ-2380-77/21
powyżej
kwoty
139.000
euro

39130000
39110000

Dostawa wyposażenia
meblowego do siedzib
Policji województwa
zachodniopomorskiego

13.09.2021r. 21 dni szczegóły>>

 ZZ-2380-47/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

38510000-3
38000000-5

Dostawa specjalistycznych
mikroskopów cyfrowych dla
laboratoriów
kryminalistycznych
jednostek Policji w ramach
zamówienia wspólnego na
podstawie Porozumienia z
dnia 16.06.2021 r.

07.09.2021
r.
zmiana
terminu
17.09.2021
r.
 

21 dni szczegóły>>

 ZZ-2380-76/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

50112100-4

Świadczenie
kompleksowych usług
napraw powypadkowych
pojazdów służbowych
Policji będących w
użytkowaniu KWP w
Szczecinie

06.08.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-74/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

30213300-8
30231300-0
30213100-6
30232110-8
30121200-5
30232100-5
30232110-8

Zakup i dostawa sprzetu
informatycznego

09.08.2021
r.

30 dni roboczych
od  podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-75/21

poniżej
kwoty
750.000
euro
usługi
społeczne
na podst.
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
851400002
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badania osób
zatrzymanych zlecanych
przez jednostki Policji

29.07.2021r. 12 miesięcy od
podpisania umowy szczegóły>>

 ZZ-2380-65/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

50118110-9

Wykonywanie usług
usuwania i
holowania/przewozu
pojazdów zlecanych KPP
Stargard

22.07.2021r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-58/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

31400000-0
Sukcesywne dostawy
akumulatorów do
służbowego sprzętu
transportowego

13.07.2021
r.
zmiana
terminu
16.07.2021
r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-59/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

32250000-0
31712112-8

Zakup i dostawa telefonów
komórkowych i kart SIM z
aktywną usługą telemetrii

07.07.2021
r.

zad. 1 - do 7 dni
roboczych;
zad. 2 - 24
miesiące.

szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/498522
https://platformazakupowa.pl/transakcja/497149
https://platformazakupowa.pl/transakcja/495386
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/492859
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/491169
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/489646
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487057
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/486722
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/483768
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477700
https://platformazakupowa.pl/transakcja/476985


 ZZ-2380-57/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

90513200-8

Świadczenie usług wywozu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych stałych oraz
odpadów segregowanych 
z jednostek Policji
garnizonu woj.
zachodniopomorskiego

5.07.2021 r.
zmiana
terminu
06.07.2021 r.

12 miesięcy od
podpisania umowy szczegóły>>

 ZZ-2380-48/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

55321000-6
Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych 

05.07.2021r.
15 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-40/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

34136000-9
34114200-1
34114000-9
34223300-9

Dostawa fabrycznie
nowych nieoznakowanych
pojazdów specjalnych typu
furgon (szt. 4) oraz
przyczepy specjalnej dla
KWP w Szczecinie

02.08.2021
r.
zmiana
terminu
09.08.2021r.
zmiana
terminu na
16.08.2021r.
zmiana
terminu na
23.08.2021r.

do dnia 20.12.2021
r. szczegóły>>

 ZZ-2380-45/2021
poniżej
kwoty 139
000 euro

50118110-9
Wykonywanie usług
usuwania i holowania/
przewozu pojazdów

24.06.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-46/2021

poniżej
kwoty
750.000
euro
usługi
społeczne
na podst.
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
851400002
85121270-6

Świadczenia usług
medycznych obejmujących
badania osób
zatrzymanych zlecanych
przez jednostki Policji

23.06.2021
r.
zmiana
terminu
25.06.2021
r.
zmiana
terminu
30.06.2021
r.
zmiana
terminu
06.07.2021
r.

12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-44/2021
poniżej
kwoty 139
000 euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub częsci
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję.

23.06.2021
r. 24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-39/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

30125110-5
30124300-7
30124000-4
30192113-6

Zakup i dostawa
materiałów
eksploatacyjnych (tonery,
bębny) oraz części i
akcesoriów (zespoły
grzewcze fusery) do
sprzętu biurowego i
informatycznego

16.06.2021
r. 12 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-38/21
powyżej
kwoty 139
000 euro

64214400-3

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych
Ethernetowych dla
jednostek Policji woj.
zachodniopomorskiego

12.07.2021
r.
zmiana
terminu
26.07.2021 r.

36 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-37/21
poniżej 5
350 000
euro

45210000-2
45233140-2
45310000-3
45332300-6

KP w Mielnie modernizacja
budynku przy ul. 6 marca 6
- adaptacja budynku na
siedzibę Komisariatu Policji
w Mielnie - III etap

14.06.2021
r. 9 miesięcy szczegóły>>

 ZZ-2380-36/21
powyżej
kwoty 139
000 Euro

39130000-2
39110000-6

Dostawa wyposażenia
meblowego do nowo
powstałej siedziby Policji
województwa
zachodniopomorskiego

30.06.2021
r. do 4 tygodni szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/475968
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/476063
https://platformazakupowa.pl/transakcja/475695
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/471390
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/470606
https://platformazakupowa.pl/transakcja/470060
https://platformazakupowa.pl/transakcja/467763
https://platformazakupowa.pl/transakcja/466676
https://platformazakupowa.pl/transakcja/464418
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/462986


 ZZ-2380-21/21
powyżej
kwoty 139
000 Euro

09123000-7
65200000-5

Kompleksowa dostawa
obejmująca sprzedaż i
dystrybucję gazu
wysokometanowego typu
E, gazu zaazotowanego
typu Ls do jednostek Policji
garnizonu
zachodniopomorskiego
Komendy Wojewódzkiej
Policjia w Szczecinie

30.06.2021
r.
zmiana
terminu
01.07.2021
r.

24 miesiące szczegóły>>

 ZZ-2380-20/21
poniżej
kwoty 139
000 Euro

33954000-2
33124130-5

Sukcesywne dostawy
wymazówek dla jednostek
Policji zachodniopomorskiej

28.05.2021
r.

15 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-18/21
poniżej
kwoty 139
000 Euro

98351100-9

Wykonywanie usług
przechowywania pojazdów
i/lub części
samochodowych
zabezpieczonych przez
Policję

20.05.2021r.
24 miesiące od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-15/21
powyżej
kwoty 139
000 Euro

34300000-0

Sukcesywne dostawy wraz
z wyładunkiem fabrycznie
nowych, kompletnych,
oryginalnych części
zamiennych i/lub
zamienników do
służbowego sprzętu
transportowego
użytkowanego w KWP w
Szczecinie

16.06.2021
r.
zmiana
terminu
21.06.2021
r.

24 miesiące od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380/16/21
poniżej
kwoty 139
000 Euro

33124130-5
33954000-2

Sukcesywne dostawy
pakietów do pobierania
materiału genetycznego -
wymazów z jamy ustnej z
kartą FTA oraz wymazówek
dla jednostek Policji
zachodniopomorskiej

14.05.2021
r.

24 miesiące od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-14/21
poniżej
kwoty 139
000 euro

09211000-1
09211100-2
09211650-2
24961000-8
24951100-6

Sukcesywne dostawy olei,
płynów eksploatacyjnych i
smarów do pojazdów
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie

11.05.2021
r.
zmiana
terminu na
12.05.2021
r.

24 miesiące od
podpisania umowy szczegóły>>

 ZZ-2380-11/21

poniżej
kwoty
750.000
euro
usługi
społeczne
na podst.
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

85121000-3
85140000-2
85121270-6

Świadczenie usług
medycznych obejmujących
badanie osób
zatrzymanych zlecanych
przez jednostki Policji

27.04.2021
r.
zmiana
terminu na
07.05.2021
r.

12 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

 ZZ-2380-10/20

poniżej
kwoty
750.000
euro
usługi
społeczne
na podst.
art. 359
pkt. 2
ustawy
Pzp

55520000-1      
                         
55521000-6

Świadczenie usługi
gastronomicznej w zakresie
całodziennego wyżywienia
osób zatrzymanych i
funkcjonariuszy

20.04.2021r.
15 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

szczegóły>>

https://platformazakupowa.pl/transakcja/462344
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/460426
https://platformazakupowa.pl/transakcja/456988
https://platformazakupowa.pl/transakcja/455624
https://platformazakupowa.pl/transakcja/454656
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/452475
https://platformazakupowa.pl/transakcja/447873
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/444624


Metryczka

Data publikacji : 09.04.2021
Data modyfikacji : 16.05.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie

Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/36150,dok.html

