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Wsparcie w zakresie opracowania
elementów oceny wniosków o
zatwierdzenie taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz obsługi
postępowań administracyjnych

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.22 375 37 73

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania



Analiza ofert

Numer postępowania
KZGW/KZ/114/2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
02.06.2021 15:00

Termin składania ofert
14.06.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
14.06.2021 12:00

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w zakresie opracowania elementów oceny
wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz obsługi postępowań administracyjnych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zgodnie z zapisami SWZ.

Branże CPV

79100000-5 - Usługi prawnicze



Pliki do pobrania
ogłoszenie o zamówieniu pdf, 88.26 KB

SWZ usługa prawna pdf, 293.27 KB

Załacznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 179.4 KB

Załącznik nr 2 - Formularz oferty doc, 97 KB

Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu docx, 27.8 KB

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności docx, 27.86 KB

Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do gr. kapitałowej docx, 29.42 KB

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór umowy pdf, 355.08 KB

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług docx, 28.59 KB

Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób docx, 27.99 KB

Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób (do kryterium) docx, 27.86 KB

Informacja o kwocie pdf, 192.68 KB
Dodano po publikacji w dniu 14.06.2021 11:12:43

Informacja z otwarcia ofert pdf, 200.12 KB
Dodano po publikacji w dniu 14.06.2021 12:53:15

Informacja o wyborze oferty podpis pdf, 286.69 KB
Dodano po publikacji w dniu 21.06.2021 14:38:18

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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