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Dostawa odczynników chemicznych dla LK KWP w
Szczecinie

 uniewaznienie rozstrzygnięcia postępowania w częsci 6 wraz z unieważnieniem części 6 - uchylenie
wykonawcy od zawarcia umowy

---------------------------------------------------------

 uniewaznienie rozstrzygnięcia postępowania w części 2 wraz z ponownym jej rozstrzygnięciem

--------------------------------------------------------

 rozstrzygnięcie postępowania w części 1

 rozstrzygnięcie postępowania w części 2 - unieważnienie

 rozstrzygnięcie postępowania w części 3 - unieważnienie

 unieważnienie postępowania w części 4

 rozstrzygnięcie postępowania w części 5

 rozstrzygnięcie postępowania w części 6

 rozstrzygnięcie postępowania w części 7

 rozstrzygnięcie postępowania w części 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją zał. nr 5.1 do siwz z dn. 11.04.2013 r.

 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.04.2013r.

 pytania i odpowiedzi do siwz wraz z modyfikacją załaczników do siwz nr 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 i 5.8

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/52147/uniewaznienie_wyniku_6__rezygn_wyk.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/52147/uniewaznienie_wyniku_6__rezygn_wyk.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/52089/uniewaznienie_i_ponowny_wynik_2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51957/wynik_1.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51959/wynik_2_uniewaz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51961/wynik_3_uniewaz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51963/wynik_4_uniewaznienie.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51965/wynik_5.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51967/wynik_6.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51969/wynik_7.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51971/wynik_8.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50519/pyt__i_odp__wraz_z_modyf__z_dn__11_04_2013_r_.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50417/zm_ogl.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51095/pyt_i_odp_1__modyfik_zal.pdf


 zmodyfikowany załącznik do siwz nr 5.2

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.3

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.5

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.7

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5.8

----------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załaczniki nr 1, 2, 3, 4

 formularz kalkulacji cenowej dla części 1 postepowania – złącznik do siwz nr 5.1

 formularz kalkulacji cenowej dla części 2 postepowania – złącznik do siwz nr 5.2

 formularz kalkulacji cenowej dla części 3 postepowania – złącznik do siwz nr 5.3

 formularz kalkulacji cenowej dla części 4 postepowania – złącznik do siwz nr 5.4

 formularz kalkulacji cenowej dla części 5 postepowania – złącznik do siwz nr 5.5

 formularz kalkulacji cenowej dla części 6 postepowania – złącznik do siwz nr 5.6

 formularz kalkulacji cenowej dla części 7 postepowania – złącznik do siwz nr 5.7

 formularz kalkulacji cenowej dla części 8 postepowania – złącznik do siwz nr 5.8

 wzór umowy - załącznik do siwz nr 6

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,25 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00

;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,25 zł plus koszty

przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową,

pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50421/zal_5_2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50423/zal_5_3.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50425/zal_5_5.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50427/zal_5_7.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50429/zal_5_8.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50239/ogl.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50241/siwz_1_2_3_4.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50243/_zalacznik_nr_5_1_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50245/_zalacznik_nr_5_2_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50247/_zalacznik_nr_5_3_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50249/_zalacznik_nr_5_4_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50251/_zalacznik_nr_5_5_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50253/_zalacznik_nr_5_6_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50255/_zalacznik_nr_5_7_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50257/_zalacznik_nr_5_8_do_SIWZ_.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50259/zal_6_umowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen
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