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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/33699,Zakup-i-dostawa-material
ow-eksploatacyjnych-tonery-bebny-oraz-czesci-i-akcesorio.html
2023-05-16, 20:29

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych
(tonery, bębny) oraz części i akcesoriów (zespoły
grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i
informatycznego

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.07.2021r.

 - rozstrzygnięcie z dnia 09.06.2021r.

________________________________________________________

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2) z dnia 29.12.2020r.

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.12.2020r.

 - rozstrzygnięcie z dnia 09.12.2020r.

 - rozstrzygnięcie z dnia 03.12.2020r.

_________________________________________________________

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 03.08.2020 r.

 - wybór oferty najkorzystniejszej z dn. 17.07.2020 r.

 - rozstrzygnięcie z dn. 18.06.2020 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 07.05.2020 r.

 - ogłoszenie z dn. 04.05.2020 r. o zmianie ogłoszenia

 - odpowiedź z dn. 04.05.2020 r. na pytania do siwz, zmiana załączników nr 5 i 7 do siwz, zmiana
terminu składania i otwarcia ofert do dn. 07.05.2020 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.04.2020 r.

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,3.1,4 i 9

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/124682/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdn25062021r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/124465/rozstrzygnastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/122047/ogloszenieoudzieleniuzamowienia2zdn29122020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/122042/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdn29122020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/121614/rozstrzygnastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/121382/rozstrzygnastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118241/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdn03082020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117838/rozstrzygstronainternet.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117139/rozstrzygstronainternet.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116173/zestawienieofertinformacjanastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116091/ogloszeniezdn04052020rozmianieogloszenia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116090/odpnapytaniazdn04052020rzmianazal5i7dosiwzzmianaterminuskladania.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116090/odpnapytaniazdn04052020rzmianazal5i7dosiwzzmianaterminuskladania.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116007/ogloszenieozamowieniuzdn27042020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116008/siwzzzalacznikaminr1233149.pdf


 - formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 5 do siwz

 - wzór umowy ramowej i wykonawczej z załącznikami - załącznik nr 6 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

 - opis kryteriów oceny ofert - załącznik nr 8 do siwz

 - edytowalne załączniki nr 1,2,3,3.1,4,5 i 9 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.
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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116009/FormularzKalkulacjiCenowej-zalaczniknr5dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116010/Wzorumowyramowejiwykonawczejzzalacznikiem-zalaczniknr6dosiwz.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116011/OpisPrzedmiotuZamowienia-zalaczniknr7dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116012/Kryteriawyboruofert-zalaczniknr8dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/116013/edytowalnezalacznikinr1233145i9dosiwz.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/33699,dok.html

