
Służba Wywiadu Wojskowego
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/r6614,zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-laserowy
ch-i-atramentowy.html
2023-05-19, 20:01

„zakup i dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek
laserowych i atramentowych oraz
faksów i kserokopiarek”

Tryb podstawowy

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-1/BFL/2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Data publikacji
27.05.2021 11:00

Termin składania ofert
17.06.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
17.06.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia określone są w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Branże CPV

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

Pliki do pobrania
SWZ wraz z załącznikami zip, 166.97 KB

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia docx, 292 KB
Dodano po publikacji w dniu 04.06.2021 11:59:03

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia docx, 291.43 KB
Dodano po publikacji w dniu 04.06.2021 14:17:44

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 4 czerwca 2021 r. docx, 45.94 KB
Dodano po publikacji w dniu 04.06.2021 14:18:28

Formularz ofertowy z formularzem cenowym po zmianach z dnia 4 czerwca 2021 r. doc, 309.5 KB
Dodano po publikacji w dniu 04.06.2021 14:19:53

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie terminów w
postępowaniu docx, 293.37 KB
Dodano po publikacji w dniu 07.06.2021 15:19:55

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia docx, 293.43 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.06.2021 14:42:01

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych po zmianach z dnia 10 czerwca
2021 r. docx, 46.6 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.06.2021 14:43:05

Formularz ofertowy z formularzem cenowym - po zmianach z dnia 10 czerwca 2021 r doc, 310.5 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.06.2021 14:43:34

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/31914,SWZ-wraz-z-zalacznikami.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/31914,SWZ-wraz-z-zalacznikami.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32837,Zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32837,Zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32860,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32860,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32861,Opis-przedmiotu-zamowienia-po-zmianach-z-dnia-4-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32861,Opis-przedmiotu-zamowienia-po-zmianach-z-dnia-4-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32862,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-4-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/32862,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-4-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33086,Zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia-oraz-zmianie.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33086,Zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia-oraz-zmianie.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33086,Zawiadomienie-o-wyjasnieniu-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia-oraz-zmianie.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33551,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33551,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33552,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33552,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33552,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33553,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-10-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33553,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-10-czerwca-2021-r.html


Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie terminów w postępowaniu
docx, 47.28 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.06.2021 14:21:49

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych po zmianach z dnia 11 czerwca
2021 r docx, 47.28 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.06.2021 14:23:36

Formularz ofertowy z formularzem cenowym - po zmianach z dnia 11 czerwca 2021 r doc, 314 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.06.2021 14:24:01

Informacja z otwarcia ofert docx, 265.02 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.06.2021 15:00:06

zawiadomienie o wyniku postępowania doc, 311.5 KB
Dodano po publikacji w dniu 14.07.2021 13:08:34

zawiadomienie o wyniku postępowania doc, 312 KB
Dodano po publikacji w dniu 14.07.2021 13:12:25

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

07.06.2021 15:22:54

Redaktor5

Zmiana terminów w postępowaniu

09.06.2021 15:09:11

Redaktor2

Zmiana terminu II

11.06.2021 14:20:43

Redaktor5

Zmiana terminów w postępowaniu

14.07.2021 13:11:52

Redaktor5

Zawiadomienie o wyniku postępowania

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33684,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia-oraz-zmianie-ter.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33684,Zawiadomienie-o-zmianie-tresci-Specyfikacji-Warunkow-Zamowienia-oraz-zmianie-ter.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33687,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33687,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33687,Opis-przedmiotu-zamowienia-wraz-z-wykazem-materialow-eksploatacyjnych-po-zmianac.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33689,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-11-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/33689,Formularz-ofertowy-z-formularzem-cenowym-po-zmianach-z-dnia-11-czerwca-2021-r.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/34346,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/34346,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/37588,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/37588,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/37592,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/37592,zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.html


Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
JM DATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k.
ul. Zwoleńska 65A
04-761 Warszawa

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/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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