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Zakup telewizorów
Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.223720200

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania
KZGW/KI/217/2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
22.09.2021 11:00



Termin złożenia oferty
29.09.2021 08:00

Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup:

telewizorów 55 cali – 7 sztuk

kabli HDMI o długości 15 m – 7 sztuk

Dostarczone sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z dystrybucji EU.

Do każdego telewizora należy dostarczyć również po jednym kablu HDMI o długość 15 m.

Dostawa do siedziby zamawiającego na adres :

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

Termin dostawy do trzech dni roboczych od terminu zamówienia. (zlecenia wysłanego
przez zamawiającego drogą elektroniczną )

Wszystkie telewizory w dniu dostawy muszą mieć podbitą kartę gwarancyjną.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
n/d

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
n/d



Warunki realizacji umowy
n/d

Informacje dodatkowe
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej,
za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem
http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Branże CPV

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe telewizory pdf, 244.07 KB

OPZ zal 1 pdf, 124.73 KB

Formularz oferty zal 2 docx, 18.83 KB

protokół odbioru zal 3 docx, 13.37 KB

Protokół z wyboru oferty pdf, 284.83 KB
Dodano po publikacji w dniu 01.10.2021 15:52:12

Wybór oferty pdf, 61.67 KB
Dodano po publikacji w dniu 01.10.2021 15:52:12

Informacja

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

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46520,zapytanie-ofertowe-telewizory.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46520,zapytanie-ofertowe-telewizory.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46474,OPZ-zal-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46474,OPZ-zal-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46475,Formularz-oferty-zal-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46475,Formularz-oferty-zal-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46477,protokol-odbioru-zal-3.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/46477,protokol-odbioru-zal-3.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/48208,Protokol-z-wyboru-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/48208,Protokol-z-wyboru-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/48209,Wybor-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/48209,Wybor-oferty.html


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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