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Zakup laptopów z wyposażeniem dla
KZGW.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.+48 532 032 022

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Numer postępowania
KZGW/KI/43/2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.03.2022 09:00

Termin złożenia oferty
06.04.2022 23:55

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, stacji dokujących, modemów
zewnętrznych, klawiatur i myszy oraz toreb w ilości 28 kpl. Szczegółowy opis w załączniku
OPZ.

Branże CPV

30213100-6 - Komputery przenośne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe - zakup laptopów z wyposażeniem dla KZGW pdf, 242.13 KB

opz laptopy z wyposażeniem 28 kpl pdf, 174.59 KB

kryteria oceny ofert pdf, 143.36 KB

PassMark procesora pdf, 1.62 MB

formularz oferty - laptopy z wyposażeniem edytowalny docx, 32.65 KB

Wzór umowy na zakup laptopów z wyposażeniem dla KZGW pdf, 222.33 KB

załącznik nr 3 do umowy zakup laptopów dla KZGW pdf, 149.82 KB

załącznik nr 4 do umowy zakup laptopów dla KZGW pdf, 377.6 KB

pytania odpowiedzi zmiany 01042022 pdf, 242.56 KB
Dodano po publikacji w dniu 01.04.2022 03:30:12
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opz laptopy z wyposażeniem 28 kpl poprawiony 01042022 pdf, 174.34 KB
Dodano po publikacji w dniu 01.04.2022 03:30:33

informacja o złozonych ofertach 2 pdf, 229.8 KB
Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 09:14:59

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 1.3 MB
Dodano po publikacji w dniu 07.04.2022 23:47:49

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

01.04.2022 03:32:22

Michał Kowalik

modyfikacja OPZ w związku z pytaniem od Wykonawcy oraz zmiana terminu składania ofert

07.04.2022 09:16:43

Michał Kowalik

Zamieszczono plik z wykazem ofert - cena oferty, czas gwarancji na laptopa oraz czas dostawy. Trwa
weryfikacja i sprawdzanie Państwa ofert.

07.04.2022 23:47:49

Michał Kowalik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
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CT ALFA Sp. z o.o.
Sikorskiego 9
66-200 Świebodzin

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.
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