
 

Postępowanie nr: 2018/34

Informacje ogólne

Organizator CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PAULINA NOWICKA

226946145

Paulina.Nowicka@centrum.gov.pl

Nazwa Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru

technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w

jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania

środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek

na terenie kraju

Opis

Termin publikacji postępowania 2018-08-24 15:36

Termin otwarcia 2018-09-03 11:15

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Publiczne (PZP)

Proponowany tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Zamówienie współfinansowane Nie

Termin przesyłania załączników 2018-09-03 11:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wszystkie części postępowania

Wymagana weryfikacja ofert podpisem elektronicznym

podczas licytacji

Tak

Termin związania ofertą 30 dni

Oferta cenowa składana tylko w formie załącznika w

zakładce Załączniki

Tak

Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Elektroniczne otwarcie ofert Tak

Szyfrowanie ofert i załączników oferentów podczas etapu

składania ofert

Tak

Domyślna waluta PLN
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Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 składanie ofert 1 2018-08-24 15:36 2018-09-03 11:00

 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

  Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych

przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin -

przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju: (1 koszt)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

 Załączniki organizatora

 SIWZ.pdf  1.25 MB  2018-08-24 15:25

 Załącznik nr 2 - OPZ.pdf  1.23 MB  2018-08-24 15:25

 Załączniki nr 3 - 9 / wersja

edytowalna.docx

 78 KB  2018-08-24 15:26

 Ogłoszenie.pdf  400 KB  2018-08-24 15:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf  201 KB  2018-08-24 16:04

 Pismo - zmiana terminu składania ofert.pdf  499 KB  2018-08-24 16:05
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