
 

Postępowanie nr: 2019/16/GIORIN

Informacje ogólne

Organizator CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WIOLETTA WIERZEJSKA

226946036

Wioletta.Wierzejska@centrum.gov.pl

Nazwa Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu

pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych

na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i

bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)”

rekomendowanego do dofinansowania w ramach Strategicznego

programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się

rynków” GOSPOSTRATEG

Opis

Termin publikacji postępowania 2019-01-21 09:00

Termin otwarcia 2019-01-29 11:30

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Publiczne (PZP)

Proponowany tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Szyfrowanie ofert i załączników oferentów

podczas etapu składania ofert

Nie

Termin przesyłania załączników 2019-01-29 11:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wszystkie części postępowania

Termin związania ofertą 30 dni

Forma składania ofert/wniosków Papierowo

Adres złożenia ofert w wersji papierowej Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy

złożyć w Centrum Obsługi Administracji

Rządowej

w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903

Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pokój
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Oferent widzi ilość punktów Nie

Domyślna waluta PLN

 
Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 Składanie ofert 1 2019-01-21 09:00 2019-01-29 11:00

 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

  Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie

konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez

podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)” rekomendowanego do

dofinansowania w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

GOSPOSTRATEG: (1 szt.)

  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

 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  114 KB  2019-01-21 08:23

 SIWZ.pdf  1.45 MB  2019-01-21 08:23

 Załączniki do SIWZ wersja

edytowalna.docx

 73 KB  2019-01-21 08:24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               strona 2 / 2

http://www.tcpdf.org

