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Serwis pogwarancyjny, naprawy i
przeglądy samochodów służbowych
będących na wyposażeniu Zarządu
Zlewni w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Poznaniu
Szewska 1
61-760 Poznań

tel.61 85 08 418

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ZOO.4.2811.1.2022.KL

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
09.02.2022 11:00

Termin złożenia oferty
16.02.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane na zlecenie Zamawiającego i obejmuje świadczenie usług
kompleksowej obsługi serwisowej i naprawy pojazdów połączonej z dostawą niezbędnych
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w zakresie jak poniżej:
1) przeglądy okresowe pogwarancyjne;
2) naprawy wynikające z przeglądów;
3) bieżące naprawy powstałe w wyniku awarii;
4) naprawy i usługi inne niż wyżej wymienione, według zlecenia Zamawiającego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr
5 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr
5 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr
5 do Zapytania ofertowego.



Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe
Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania
ofertowego.

Branże CPV

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe pdf, 204.09 KB

Załącznik nr 1 - Opis_Przedmiotu_Zamowienia pdf, 188.37 KB

załącznik nr 2 - formularz cenowy xlsx, 13.28 KB

załącznik nr 3 - Wzór umowy pdf, 198.94 KB

Załącznik nr 4 - formularz oferty docx, 23.28 KB

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy docx, 20.76 KB

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 124.37 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.02.2022 13:30:55

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

17.02.2022 13:30:55

Jurgonski Mateusz

Wybór oferty najkorzystniejszej

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61903,zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61903,zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61904,Zalacznik-nr-1-OpisPrzedmiotuZamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61904,Zalacznik-nr-1-OpisPrzedmiotuZamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61905,zalacznik-nr-2-formularz-cenowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61905,zalacznik-nr-2-formularz-cenowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61906,zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61906,zalacznik-nr-3-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61907,Zalacznik-nr-4-formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61907,Zalacznik-nr-4-formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61908,Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-wykonawcy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/61908,Zalacznik-nr-5-Oswiadczenie-wykonawcy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/62249,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/62249,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html


Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
'ROSIAK HENRYK OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW '
Poznańska 75
62-010 Pobiedziska

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 z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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