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Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub
części samochodowych zabezpieczonych przez
Policję do celów procesowych z wyłączeniem
przypadków określonych w art. 50a i art. 130a
ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu
drogowym

 

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.03.2017r.

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

 - unieważnienie postepowania na część 1 z dnia 15.03.2017r.

rozstrzygnięcie postępowania dla częsci 5, 8, 9, 13 z dnia 14.03.2017r.

 rozstrzygnięcie postępowania dla części 2 i 3 z dnia 07.03.2017 r.

 rozstrzygnięcie postępowania dla częśsci 6 i 7 z dnia 07.03.2017r.

 rozstrzygnięcie postępowania dla części 4, 10, 11, 14 z dnia 07.03.2017r.

 

 unieważnienie postępowania - część 12 -KPP Szczecinek

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

 zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. 20.02.2017

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

 modyfikacja zał nr 7 do siwz z dn 09.02.2017r.

 zał 7 do siwz - opis techniczny - zmodyfikowany

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/85197/ogloszenieoudzieleniuzamowienia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84747/uniewaznienieczesciInastroneintern.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84720/rozstrzygnieciecz58913nastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84606/rozstrzygnieciecz23Drewnikowkistronainternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84600/rozstrzygnieciecz67nastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84599/rozstrzygnieciecz4101114nastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84333/rozstrzygniecieuniewaznieniecz12.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84304/zestawienieofertzdniaotwarcianastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84105/ModyfikacjaSIWZzdn0902.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84106/Zal7opistechnicznyzmodyfikowany0902.pdf


 

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn 08.02.2017 r.

  - SIWZ z zał 1,2,3,4,5

  - zał 6.1 - 6.14 do siwz - formularze kalukacji cenowej dla części 1-14

 - zał 7 do siwz - opis techniczny

 - zał 8 do siwz - wzór umowy

 

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/37/84083/Ogloszenieozamowieniuzdn08022017.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84071/siwzparkowaniezal12345.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84072/formularzekalkulacjicenowej-zalacznikinr61-614dosiwz.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84074/Zal7opistechniczny.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84075/zal8wzorumowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/24751,dok.html

