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Wykonanie usługi tłumaczeniowej
komunikatów nawigacyjnych i
informacji żeglugowych

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.532032019

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania
KZGW/KPŚ/88/2021

Klasyfikacja ofert



brutto PLN

Data publikacji
08.04.2021 16:00

Termin złożenia oferty
15.04.2021 00:00

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia będzie polegała na wykonaniu usługi tłumaczeń pisemnych
w  trybie  ekspresowym  komunikatów  nawigacyjnych  i  informacji  żeglugowych  z
języka  polskiego  na  język  angielski  wraz  z  weryfikacją  językową,  obejmującej
ujednolicanie  tekstów  oraz  specjalistyczne  słownictwo  w  zakresie  żeglugi
śródlądowej  i  śródlądowych  dróg  wodnych
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych zostały okreslone w Załączniku Nr 1 do
Zapytania Ofertowego - Opisie przedmiotu zamówienia 

Branże CPV

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79551000-1 - Usługi komputerowego maszynopisania

79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 112.77 KB

2. Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 209.67 KB

3. Załącznik 2 - Wzór umowy pdf, 208.9 KB

4. Załącznik 3 - Formularz ofertowy docx, 37.37 KB

Zmiana terminu składania ofert pdf, 216.25 KB
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Dodano po publikacji w dniu 12.04.2021 11:40:10

Wyjaśnienie treści ogłoszenia pdf, 1009.74 KB
Dodano po publikacji w dniu 13.04.2021 15:53:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 791.51 KB
Dodano po publikacji w dniu 16.04.2021 15:01:55

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

12.04.2021 11:38:00

Marta Markowicz

Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.

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
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Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
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