Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PN. Dostawa wyposażenia
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu w ramach
projektu pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla
mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu PUBLIKOWANA OD
DNIA 20-02-2019

Przedmiot zamówienia dostawy
Rodzaj ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia

przetarg nieograniczony

Wadium

23.000,00 PLN

Ogłaszający

Gmina Miejska Mielec

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

mielecki

Gmina

Mielec

Miasto

Mielec

Ulica

ul. Żeromskiego

Numer budynku

26

Data publikacji od

2019-02-20

Data publikacji do

2020-12-31

Termin składania ofert 2019-03-28
Numer zgłoszenia

ZP.271.1.2019

Cpv

30121100-4 Fotokopiarki
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213200-7 Komputer tablet
30216110-0 Skanery komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
30232100-5 Drukarki i plotery
30232110-8 Drukarki laserowe
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32333400-0 Odtwarzacze wideo
32340000-8 Mikrofony i głośniki
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
34144760-3 Wózki biblioteczne
39155000-3 Meble biblioteczne
39155100-4 Wyposażenie bibliotek
39224340-3 Kosze
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
44411300-7 Umywalki
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia
dokumentów
48620000-0 Systemy operacyjne

21-05-2019 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2 dostawa wyposażenia multimedialnego (treść w załączniku)

14-05-2019 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzstniejszej
- część 1 dostawa mebli (treść w załączniku)

14-05-2019 r. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
najkorzystniejszej - część 3 dostawa wyposażenia teleinformatycznego
(treść w załączniku)

07-05-2019 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 dostawa
mebli (treść w załączniku)

07-05-2019 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 3 dostawa
wyposażenia teleinformatycznego (treść w załączniku)

28-03-2019 r. Protokół z otwarcia ofert (treść w załączniku)

14-03-2019 r., w załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu
14.03.2019 r.
12-03-2019 r., w załączeniu:
- Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ.
12-03-2019 r. - INFORMACJA! Przesłano do publikacji w DUEE ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu
01-03-2019 r., w załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE w dniu 01.03.2019 r.
27-02-2019 r., w załączeniu:
- Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ,
- Edytowalne formularze 2.2.1.a i 2.2.1.b po zmianach
27-02-2019 r. - INFORMACJA! Przesłano do publikacji w DUEE ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu
20-02-2019 r. w załączeniu:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE w dniu
15-02-2019 r. i opublikowane w dniu 20-02-2019 r.,
- Wyjasnienia i zimany treści SIWZ,

- Edytowalne formularze 2.2.1.a, 2.2.1.b, 2.2.3 po zmianach,
- Załącznik "Karta wyposażenia PXP",
- Załącznik "ST Regały".

