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Wymiana pomp odwadniających
galerię jazu na SW Kościuszko

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie
Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków

tel.126290621

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Numer postępowania
KR.ZPU.2.2811.36.2022.JK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.11.2022 12:00

Termin złożenia oferty
06.12.2022 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał nr 1 do niniejszego zapytania.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym

Branże CPV

42122130-0 - Pompy wodne

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
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Komunikaty zamawiającego
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Wojciech Skalny

Informacja o unieważnieniu postępowania.
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Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu
postępowania..

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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