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Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego,
materiałów biurowych oraz jednorazowa dostawa
kalendarzy na rok 2014 do magazynu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ulicy
Wernyhory 5.

 rozstrzygnięcie postępowania w czesci 2 - uniważnienie

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

 rozstrzygnięcie postępowania w częsci 1

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

 rozstrzygnięcie części 3 postępowania - unieważnienie

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

 treść zapytań do siwz wraz z wyjaśnieniem i modyfikacją

 ZMODYFIKOWANY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 wraz z formularzem kalkulacji
cenowej  - załącznik do siwz nr 6.2

 wersja edytowalna                          ZMODYFIKOWANY załącznik nr 6.2

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

 ogłoszenie BZP

 specyfikacja istotnych wwarunków zzamóweinai wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załącznik
do siwz nr 6.1

 wersja edytowalna załącznik nr 6.1

 wersja edytowalna załącznika nr 6.1

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/55077/wynik_2_net.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/54833/wynik_1_net.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/54601/wynik_3_uniewaz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53787/pyt_i_odp_1.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53789/zaL_6_2__mat_biu_MODYFIKACJA.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53789/zaL_6_2__mat_biu_MODYFIKACJA.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53791/zal__nr6__2_materialy_biurowe_po_modyfikacji.ods
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53435/OGLy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53437/siwz_z_zalacznikami_nr_1_2_3_4_5.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53439/zal_6_1__papier_ksero.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53439/zal_6_1__papier_ksero.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53473/zal_6_1__papier_ksero.ods
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53569/zalaczniki_nr_1_papier_ksero.xls


 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załącznik
do siwz nr 6.2 -

                                                                         NIEOBOWIĄZUJĄCY

 wersja edytowalna załącznika nr 6.2                  NIEOBOWIĄZUJĄCY

 wersja edytowalna - załacznika nr 6.2               NIEOBOWIĄZUJĄCY

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 3 wraz z formularzem kalkulacji cenowej - załacznik
do siwz nr 6.3

 wersja edytowalna załącznika nr 6.3

 wersja edytowalna załącznika nr 6.3

 wzór umowy - załacznik do siwz nr 7

 

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 6,30 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 6,30 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 odbior
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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53441/zal_6_2__mat_biur.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53441/zal_6_2__mat_biur.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53441/zal_6_2__mat_biur.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53475/zal_6_2__materialy_biurowe.ods
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53475/zal_6_2__materialy_biurowe.ods
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53571/zalacznik_nr2_materialy_biurowe.xls
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53571/zalacznik_nr2_materialy_biurowe.xls
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53443/zal_6_3__kalendarze.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53443/zal_6_3__kalendarze.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53477/zal_6_3__kalendarze.ods
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53575/zalacznik_nr_3_kalendarze.xls
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/53445/zal_7__umowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/16281,dok.html


Kinga Ewa Kordecka


