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Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz
Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu
Miasta Szczecina

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 01.03.2017

 - rozstrzygnięcie z dn. 21.02.2017

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 20.02.2017

 - zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 17.02.2017

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.02.2017

 - odpowiedzi na pytania do siwz  z dn. 14.02.2017, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dn.
17.02.2017

 - zmieniony dn. 14.02.2017 SOPZ - załącznik nr 6 do siwz

 - zmieniona dn. 14.02.2017 Tabela zgodności funkcjonalno - technicznych - załącznik nr 7 do siwz

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z otrzymaniem zapytań do siwz w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że
termin składania i otwarcia ofert ulegnie przesunięciu.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o nowym terminie.

 

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.02.2016 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 4 do siwz

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84499/Ogloszenieoudzieleniuzamowienia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84322/rozstrzygstronainternet.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84301/zestawienieofertinformacjanastronepoomylkach.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84281/zestawienieofertinformacjanastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84187/Ogloszenieozmianieogloszeniazdn14022017.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84188/Pytaniaiodpdosiwzzdn14022017r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84188/Pytaniaiodpdosiwzzdn14022017r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84190/14022017SOPZ-zalaczniknr6dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84189/14022017Tabelazgodnoscifunkcjonalno-technicznych-zalaczniknr7dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84005/Ogloszenieozamowieniuzdn07022017.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84006/siwzzzalacznikaminr12i3.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84007/Formularzkalkulacjicenowej-zalaczniknr4dosiwz.pdf


 - wzór umowy z załącznikami - załącznik nr 5 do siwz

 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

 - tabela zgodności funkcjonalno - technicznych - załącznik nr 7 do siwz

 - tabela zgodności funkcjonalno - technicznych - załącznik nr 7 do siwz (wersja edytowalna)

 

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 3,00 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 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

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

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.
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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84008/Wzorumowyzzalacznikami-zalaczniknr5dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84009/SOPZ-zalaczniknr6dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84010/Tabelazgodnoscifunkcjonalno-technicznych-zalaczniknr7dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84011/Tabelazgodnoscifunkcjonalno-technicznych-zalaczniknr7dosiwz.odt
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/24738,dok.html

