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19.05.2017 Arkadiusz Płaza Rejestr zmian

Dostawa pojazdów patrolowych.

Termin składania ofert
18.07.2017 10:00

Wspólny słownik zamówień CPV
34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

Wartość zamówienia
powyżej 135000 euro

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu 30 17 (pdf, 2.84 MB) 19.05.2017 10:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30 17 (pdf, 22.59 MB) 19.05.2017 10:00
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 30 17 (pdf, 279.3 KB) 05.06.2017 13:23
Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści w zakresie załącznika
nr 2 i 3 (pdf, 6.02 MB) 06.06.2017 14:32
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówienia. (pdf, 230.29 KB) 12.06.2017 12:38
Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ 13 06 (pdf, 601.18 KB) 13.06.2017 11:08
Zał. nr 2 Formularz ofertowy (pdf, 281.46 KB) 22.06.2017 16:50
Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania i otwarcia ofert. (pdf, 614.64 KB) 24.06.2017
13:50
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówienia - termin składania i otwarcia ofert. (pdf,
235.86 KB) 28.06.2017 11:13
Odpowiedż na pytanie wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert (pdf,
215.78 KB) 06.07.2017 14:15
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (pdf, 383.9 KB) 10.07.2017 14:11
informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (pdf, 1.36 MB) 18.07.2017 13:00
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz 1 i 3 30 17 (pdf, 592.85 KB) 30.08.2017 14:34
Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3, 30 17 (pdf, 199.05 KB)
31.08.2017 13:56
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2, 30 17 (pdf, 371.32 KB) 31.08.2017 13:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (pdf, 148.02 KB) 26.09.2017 12:34
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