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„Przeglądy pogwarancyjne i naprawy
związane z serwisowaniem
samochodów służbowych wraz z
dostawą części samochodowych,
materiałów eksploatacyjnych
(płynów) oraz akcesoriów
niezbędnych do wykonania napraw
samochodów znajdujących się w
dyspozycji Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.17 85 37 408 kom 609 899 125

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
RZ.ROO.2811.11.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
23.04.2021 12:00

Termin złożenia oferty
30.04.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niezbędnych usług serwisowych w1.
ramach okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw pojazdów
służbowych, sezonową wymianą opon oraz dostawa części zamiennych,
podzespołów, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów
niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.



Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

50116100-2 - Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe_-sig pdf, 356.59 KB

Załączniki nr 1 zapytania ofertowego - formularz oferty docx, 29.99 KB

Załącznik nr 2 do oferty - Wykaz narzędzi wyposażenia lub urządzeń technicznych doc, 33 KB

załacznk nr 1 do oferty - zakres rzeczowo - finansowy xlsx, 19.86 KB

wzór umowy - załacznik nr 2 do zapytania ofertowego docx, 39.2 KB

zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania pdf, 87.77 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.05.2021 14:22:53

Unieważnienie postępowania pdf, 87.77 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.05.2021 14:31:40

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

11.05.2021 14:31:40

Joanna Jakubowska – Jurasz
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unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

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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