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Sukcesywne dostawy środków czystości, papieru
toaletowego i ręczników papierowych oraz środków
do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP
w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz VII z dnia 14.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz VI z dnia 14.01.2020 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz V z dnia 24.12.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz I z dnia 24.12.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania cz III z dnia 17.12.2019 r.

 - zestawienie ofert cz I, III po poprawieniu omyłek z dnia 16.12.2019 r..

 - rozstrzygnięcie postępowania cz IV z dnia 13.12.2019 r..

 -rozstrzygnięcie postępowania  cz II  z dnia 13.12.2019 r.

 - zestawienie ofert cz VII po poprawieniu omyłek z dnia 10.12.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. 28.11.2019 r.

 - zmodyfikowany załącznik nr 4.1 do siwz

 - pytania z dn. 19,20,21.11.2019 r i odpowiedż z dn. 22.11.2019 r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019 r.

 - zmiana terminu składania ofert

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2019 r.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114169/ogloszenieoudzieleniuzdnia21012019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114031/rozstrzygniecieczVII-informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114010/rozstrzygniecieczVIinformacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113796/informacjanastroneinternetowa-czV.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113795/rozstrzygniecieczI-informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113706/rozstrzygniecieczIII-informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113668/informacjanastroneinternetowa-czIIIIzestawienieofertpopoprawieniuomylek.odt
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113666/informacjanastroneinternetowa-czIV.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113665/informacjanastroneinternetowa-czII.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113552/informacjanastroneinternetowa-zestawienieofertpopoprawieniuomylek.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113291/infnastrinternetowa-zestawienieofertzdniaotwarcia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113093/zmodyfikowanyzalnr41sosiwz.xls
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113092/pytaniazdn192021112019rodpowiedzizdn22112019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113074/ogloszenieozmianieogloszeniazdnia22112019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/113073/infnastrinternetowa-zmianaterminu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112911/ogloszenieozamowieniuzdnia18112019r.pdf


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

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.1 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.2 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.3 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.4 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.5 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.6 do siwz

 -  formularze kalkulacji cenowej - załącznik nr 4.7 do siwz

 - wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 4.1-4.7 do siwz

 

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.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112901/siwzzzalacznikaminr123.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112902/zalacznik41dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112903/zalacznik42dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112904/zalaczniknr43dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112905/zalaczniknr44dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112906/zalaczniknr45dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112907/zalaczniknr46dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112908/zalaczniknr47dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112909/zalaczniknr5dosiwz-umowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/112910/zalaczniki41-47dosiwz-wersjaedytowalna.zip
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