ldŁlpwbkfb l olwpTowYdkfĘCfr mlpTĘmltAkfA N
wAjAtfAgĄCYW
gbaklpThA tlgphltA 4N4N CwAokb
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
(oficjalna nazwa zamawiającego)

rlK OTJ irTbdl TTJPPM CwAokb
lsoba upoważniona do kontaktówW
Adam olpwAh telK EMRVF UP OM OTV faxK EMRVF UP OM O4S; eJmail jw4N4Nprzetargi@interiaKpl
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko, telefon, e-mail, fax)

Adres internetowóW brak
mrzedmiot zamówieniaW
NK kazwa przedmiotu zamówienia W
„wakup technicznóch środków materiałowóch do pojazdu hTl olpljAh"
Enazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego)
OK kr postępowania nadanó przez zamawiającegoW NPVLldJbremLOMNM
PK Tóp przedmiotu zamówieniaW
N) dostawa;
O) usługaK
PK jiejsce dostawó lub realizacji usługiGW– u tókonawcóK
4K hrótki opis przedmiotu zamówienia W

TŚj do pojazdu hTl olpljAhW
ipK

kazwa

pómbol katalogowó

kumer kategorii wg
Cms

pómbol indeksowó

gm

ilość

NK

śruba

OK

uchwót specjalnó

PK

opaska

SMPVOP

PR4OMMMMJ4

szt

S

4K

klin fiU

VMS4MJNM4MP

PR4OMMMMJ4

szt

V4

RK

złącze

pMMNOVV

PR4OMMMMJ4

szt

N4

SK

kłódka

TK

nakrętka

UK

osłona gumowa
cólinderka
hamulcowego

VK
NMK
NNK

radio pokładoweJ
samochodowe

NOK

pierścień uszczelki

NPK

bok falochronu

N4K

nakrętka

NRK

dźwignia hamulca
ręcznego

NSK

lina

NTK

elektrozawór

VMPNNJMRPMMop

PR4OMMMMJ4

szt

RM

MMPPMP

PR4OMMMMJ4

szt

R

MMMPUS

44RONONMJP

szt

4M

VMPNNMRMUMoR

PR4OMMMMJ4

szt

NS

P4UPTKPU

444OROMMJT

szt

TM

zatóczka

MM44NO

P4POONMMJN

szt

O

zamek pokrówó silnika

SNURMU

PR4OMMMMJ4

szt

U

SNOJVM4JMMRN

PR4OOMMMJU

szt

N

pMMMUT4

444OROMMJT

szt

N

SNU4NP

PR4OMMMMJ4

szt

N

VMRMSJMRMUMop

PR4OMMMMJ4

VRNOS4N

szt

PM

MMNUSR

P4POONMMJN

VRNPSMN

szt

O

NVSJSRMJMMSN

PR4OMMMMJ4

VRN4RON

szt

O

MMNMTN

PR4OMMMMJ4

VRPPUPU

szt

P

SK hod klasófikacójnóN J Cms PR4OMMMMJ4; 444OROMMJT;PR4OOMMMJU; P4POONMMJN
TK Termin realizacji umowóOJOMKNOKOMNM rKK
8K kumer ogłoszenia i data ogłoszenia PMSLlcLOMNM z dnia OTKNMKOMNM rK

N
O

Kod CmsEco najmniej grupa kodu) lub kATl-wski kod systemu kodyfikacyjnegoK
kależy określić termin realizacji umowy lub termin pierwszej i ostatniej dostawyK

ptrona N z O
kr sprK NPVLldJbremLOMNM

VK fnne informacjeW ogłoszenie o przetargu nr sprK NPVLldJbremLOMNM zostało umieszczone na stronie
tttKbiuletónKmonKgovKpl oraz w Biurze przepustek gtK4N4N Czarne na tablicó ogłoszeń w dniu
OTKNMKOMNM rK Termin składania ofert wóznaczono na dzień NRKNNKOMNM rK do godzK NPWMMK
t postępowaniu złożono jedną ofertę odpowiadającą odpowiednio treści warunków przetarguI w
związku z tóm na podstawie § PT ustK O aecózji OVNLjlk z dnia OS lipca OMMS r K przeprowadzono
negocjacje z jednóm wókonawcą w dniu NRKNNKOMNM rK zakończone uzgodnieniami dotóczącómi
ostatecznóch zapisów umowóK rmowę nr VPLOMNM zawarto w dniu OSKNNKOMNM rKW
oozstrzógnięcie przetargu
NK aata rozstrzógnięcia przetargu OSKNNKOMNM rK
OK iiczba uczestników postępowania Eilu wókonawców pobrało warunki przetarguFI w tómP W
N) liczba zgłoszeń krajowóch J P
O) liczba zgłoszeń zagranicznóch J M
PK iiczba złożonóch ofertI w tóm4 W
N) liczba ofert krajowóch J N
O) liczba ofert zagranicznóch J M
4K rmowę zawarto zW
tlgphltb wAhŁAaY jbCeAkfCwkb pKA
ulK mowstańców RLT
4N – NMM piemianowice Śląskie L mliphA
(nazwa oraz adres, w tóm kraj, wókonawcó, z któróm podpisano umowę)

5K Czó wókonawcę umowó można zaliczóć do grona przedsiębiorstw małóch lub średnich TAh LkfbGK
6K tartość kontraktuI bez podatku sAT W TVOSIPV euroR K
TK hontrakt przewiduje zaangażowanie podwókonawcówW TAh LkfbGK
8K Czó kontrakt podlegaLmoże podlegaćG wómaganiom offsetowómW TAh LkfbG
N) jeżeli TAhI określić udział procentowó niezależnie od mnożników offsetowóch;
O) jeżeli TAhI czó jest to offset pośredniK
fnformacje uzupełniające
NK aata publikacji niniejszego ogłoszenia lub data ostatniej zmianó tego ogłoszeniaSK NTKMNKOMNN rK
OK aata opublikowania tego ogłoszenia przez zamawiającego NTKMNKOMNN rK
PK mroponowanó najwcześniejszó termin publikacji ogłoszenia przez baAT J kie dotóczó
U
4K kr postępowania wg baA -kie dotyczy

P

fnformacja dla baAK
fnformacja dla baAK
5
fnformacja dla baAK
6
typełnia baAK
T
fnformacja dobrowolnaK
4

ptrona O z O
kr sprK NPVLldJbremLOMNM

