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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/34247,Kompleksowa-dostawa-ob
ejmujaca-sprzedaz-i-dystrybucje-gazu-wysokometanowego-typu.html
2023-05-16, 20:31

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i
dystrybucję gazu wysokometanowego typu E, gazu
zaazotowanego typu Ls oraz Lm do jednostek Policji
garnizonu zachodniopomorskiego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w okresie od
01.10.2020 do 30.09.2021

 ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 07.09.2020r.

 - informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części I - 28 punktów odbioru gazu z dnia
04.08.2020r.

 unieważnienie postępowania w części III z dnia 31.07.2020r.

 unieważnienie postępowania w części II, IV z dnia 27.07.2020r.

 zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 27.07.2020r.

 odpowiedzi na pytania z dnia 21.07.2020r. wraz z modyfikacjami siwz bez zmiany terminu
składania i otwarcia ofert

 zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.1 do siwz

 zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik 1.1 do siwz

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

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

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.07.2020r.

 odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2020r. wraz z modyfikacjami siwz i przesunięciem terminu
składania i otwarcia ofert na dzień 27.07.2020r.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/119150/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdnia07092020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118288/informacjanastroneinternetowazdnia04082020.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118288/informacjanastroneinternetowazdnia04082020.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118230/uniewaznienienastroneinternetowacz3.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118034/uniewaznienienastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/118035/zestawienieofertinformacjanastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117913/odpnapytaniazdn21072020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117913/odpnapytaniazdn21072020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117917/zmodyfikowanyzalnr11dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117918/zmodyfikowanyzalnr11dosiwz.docx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117915/zmodyfikowanyformularzkalkulacjizalnr6dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117916/zmodyfikowanyformularzkalkulacjizalnr6dosiwz.xlsx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117860/ogoszenieozmianieogloszeniazdnia17072020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117859/odpnapytaniazdn17072020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117859/odpnapytaniazdn17072020r.pdf


 zmodyfikowany formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do siwz

 załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do siwz

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

 zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

 zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz

 istotne postanowienia umowy dla części 3 - załącznik nr 9 do siwz

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

 ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.07.2020r.

 siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

 formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do siwz 

 wzór umowy dla części 1, 2, 4  – załącznik nr 8 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/37/117857/zmodyfikowanyzalnr1dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117854/zalnr12345dosiwzedytowalny.docx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117721/formularzkalkulacjizalnr6dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117869/zmodyfikowanyformularzkalkulacjizalnr6dosiwz.xlsx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117856/zmodyfikowanyszczegolowyopisprzedmiotuzamowieniazalnr7dosiwz.xlsx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117853/istotnewarunkiumowydlaczIIIzalnr9dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117717/ogloszenieozmowieniuzdnia13072020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117718/siwzzzalacznikaminr12345.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117721/formularzkalkulacjizalnr6dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117719/szczegolowyopisprzedmiotuzamowieniazalnr7dosiwz.xlsx
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/117720/wzorumowyzalnr8dosiwz.pdf
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Podmiot udostępniający informację:
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Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie

Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/rejestr/34247,dok.html

