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Zakup i dostawa kontenerów
magazynowych 10 i 20 stopowych.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Służba Wywiadu Wojskowego
Aleje Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60

tel.261 83 23 52

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
SWW/ZP-3/BFL/2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
25.06.2021 14:00

Termin składania ofert

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



08.07.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
08.07.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa kontenerów magazynowych 10 i 20
stopowych”. Szczegółowe warunki zamówienia określone są w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający nie wprowadza warunku w tym zakresie.

Branże CPV

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

Pliki do pobrania
SWZ doc, 173.5 KB

Opis przedmiotu zamówienia docx, 21.7 KB

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx, 22.58 KB

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc, 37 KB

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35148,SWZ.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35148,SWZ.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35150,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35150,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35151,Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35151,Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35153,Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35153,Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html


Projekt umowy doc, 77.5 KB

Formularz ofertowy doc, 55.5 KB

Informacja z otwarcia docx, 293.46 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.07.2021 15:06:26

Wybór najkorzystniejszej oferty doc, 310 KB
Dodano po publikacji w dniu 27.07.2021 11:23:31

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

27.07.2021 11:23:31

Redaktor5

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
ANGA Spółka z o. o.
Kartuska 393
80-125 Gdańsk

https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35154,Projekt-umowy.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35154,Projekt-umowy.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35155,Formularz-ofertowy.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/35155,Formularz-ofertowy.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/36904,Informacja-z-otwarcia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/36904,Informacja-z-otwarcia.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/38980,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html
https://bip.sww.gov.pl/sww/auctions/download/38980,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html


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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