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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

2020/S 136-334365 Przetarg nieograniczony na
zakup i dostawę urządzeń sieciowych, laptopów z
oprogramowaniem, zestawów komputerowych z
oprogramowaniem, głośników do laptopa,
słuchawek, sprzętu radiowego, odtwarzaczy CD,
tablic multimedialnych, ekranu do projektora,
urządzenia audiowizualnego, projektorów,
kamery, aparatów fotograficznych, tabletów,
monitorów interaktywnych dotykowych, drukarek,
pakietów oprogramowania, w ramach projektu
„Uczymy komplementarnie - indywidualnie”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1, 2, 5, 6, 8 oraz 11
części zamówienia

 

 

Pliki do pobrania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1, 2, 5, 6, 8 oraz 11 części
zamówienia pdf, 1.73 MB, 14.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie: 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 oraz 14 części
zamówienia pdf, 292.08 KB, 25.08.2020

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej pdf, 1.21 MB, 19.08.2020

edytowalna wersja oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

https://bip.radom.pl/download/69/88596/Rozstrzygnieciebip.pdf
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kapitalowej docx, 81.37 KB, 19.08.2020

Odpowiedź na pytanie pdf, 328.86 KB, 24.07.2020

Sprosotowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w dniu 20.07.2020 r. pdf, 1.21 MB,
20.07.2020

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przesłane do publikacji w dniu 16.07.2020r.) pdf, 1.27 MB,
16.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (przesłane do publikacji w dniu 14.07.2020r.) pdf, 5.55 MB, 16.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w dniu 16.07.2020r.) pdf, 6.25 MB, 16.07.2020

SIWZ pdf, 39.61 MB, 16.07.2020

JEDZ xml, 116.55 KB, 16.07.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - instrukcja złożenia JEDZ pdf, 539.23 KB, 16.07.2020

edytowalna wersja formularzy ofertowych docx, 246.91 KB, 16.07.2020

Klucz postępowania , 700 B, 16.07.2020

Identyfikator postępowania docx, 12.53 KB, 16.07.2020
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