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Dostawa prasy krajowej i
zagranicznej

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Służba Wywiadu Wojskowego
Aleje Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60

tel.261832352

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SWW/ZP-7/BFL/2022

Klasyfikacja ofert

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



brutto PLN

Data publikacji
10.11.2022 15:00

Termin składania ofert
22.11.2022 11:00

Termin otwarcia ofert
22.11.2022 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa prasy krajowej i zagranicznej”. Przedmiot
zamówienia został podzielony na dwa zadania ofertowe:
Zadanie ofertowe nr 1 – zakup i dostawa prasy krajowej;
Zadanie ofertowe nr 2 – zakup i dostawa prasy zagranicznej.
Specyfikacje przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A i 1B do SWZ. 

Branże CPV

22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

79980000-7 - Usługi prenumeraty

Pliki do pobrania
SWZ wraz z załącznikami zip, 168.64 KB

Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania docx, 296.94 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2022 16:07:46

Załącznik nr 1A do SWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia dla zadania ofertowego nr 1 - po zmianach xls,
37 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2022 16:08:46

Załącznik nr 1B do SWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia dla zadania ofertowego nr 2 - po zmianach xls,
34 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2022 16:09:05

Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulacja ceny dla zadania ofertowego nr 1 - po zmianach xls, 40 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2022 16:09:19

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/91671,SWZ-wraz-z-zalacznikami.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/91671,SWZ-wraz-z-zalacznikami.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92124,Zawiadomienie-odpowiedzi-na-pytania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92124,Zawiadomienie-odpowiedzi-na-pytania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92126,Zalacznik-nr-1A-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92126,Zalacznik-nr-1A-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92126,Zalacznik-nr-1A-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92127,Zalacznik-nr-1B-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92127,Zalacznik-nr-1B-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92127,Zalacznik-nr-1B-do-SWZ-Specyfikacja-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-ofertowego.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92128,Zalacznik-nr-3A-do-SWZ-kalkulacja-ceny-dla-zadania-ofertowego-nr-1-po-zmianach.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92128,Zalacznik-nr-3A-do-SWZ-kalkulacja-ceny-dla-zadania-ofertowego-nr-1-po-zmianach.html


Załącznik nr 3B do SWZ - kalkulacja ceny dla zadania ofertowego nr 2 - po zmianach xls, 37 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.11.2022 16:09:29

Informacja z otwarcia ofert pdf, 36.01 KB
Dodano po publikacji w dniu 23.11.2022 13:15:40

Zawiadomienie o wyniku postępowania doc, 311.5 KB
Dodano po publikacji w dniu 05.12.2022 14:46:09

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

16.11.2022 16:02:51

Redaktor5

Zmiana terminów.

23.12.2022 11:59:26

Redaktor2

W załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

Zadanie ofertowe nr 1

Zakup i dostawa prasy krajowej

Dostawa

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92129,Zalacznik-nr-3B-do-SWZ-kalkulacja-ceny-dla-zadania-ofertowego-nr-2-po-zmianach.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92129,Zalacznik-nr-3B-do-SWZ-kalkulacja-ceny-dla-zadania-ofertowego-nr-2-po-zmianach.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92675,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/92675,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/93559,Zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/93559,Zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/r14990,Zakup-i-dostawa-prasy-krajowej.html


Zadanie ofertowe nr 2

Zakup i dostawa prasy zagranicznej.

Dostawa

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/r14991,Zakup-i-dostawa-prasy-zagranicznej.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/oferent
https://bip.sww.gov.pl/sww/register
https://bip.sww.gov.pl/sww/przypomnij
https://bip.sww.gov.pl/sww/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/register
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