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Zakup i dostawa wyposażenia
pomieszczeń socjalnych na nowe
jednostki pływające

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Tczewie
30 Stycznia 50
83-110 Tczew

tel.(58) 531 36 47 wew.105

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GD.ROZ.2811.142.2021.ZZ.4

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
17.06.2021 12:00

Termin złożenia oferty
28.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę jednorazową na adres Zarząd Zlewni Tczew, ul. 30
Stycznia 50 , 83-110 Tczew wyposażenia i sprzętu w ilości i asortymencie określonym w
załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, do niniejszego Zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń:

a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać
przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa.

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Branże CPV

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39221110-1 - Naczynia



39221120-4 - Filiżanki i szklanki

39221130-7 - Pojemniki na żywność

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39221200-9 - Zastawa stołowa

39223000-1 - Łyżki, widelce

39224100-9 - Miotły

39224330-0 - Wiadra

39511000-7 - Koce i pledy

39512100-5 - Prześcieradła

39512400-8 - Pierzyny

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39713430-6 - Odkurzacze
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GD.ROZ.2811.142.2021.ZZ.4 - wybór oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
CELBIS WOJCIECH LUBOWIEDZKI
30 STYCZNIA 31
83-110 TCZEW

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

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register


Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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