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Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
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w stacji paliw zlokalizowanej na terenie A,ugustowa

Wojciech Oleszkiewicz
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zamknięte brak

2 1

Nr: Nazwa/opis towaru: llość: Cena brutto/JM: Razem: Firma:

1

zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb 98
do pojazdów służbowych Policji w stacji paliw zlokalizowanej na
terenie Augustowa (zakup oleju napędowego ON - 2500 litrów,
benzyny bezołowiowej Pb95 - 1200 litrów i Pb 98 - 1100 litrów)

f 22 275.00 PLN 22 275.00 PLN b!uro@inees.pl

Komentarz kupującego : Oferta została wybrana ze wzglęciu na spełnione warunki w postępowaniu

Nr; Nazwa kryterium; Preferencje: Waga kryteriurn: biuro@inees,pl

1 Termin realizacji umowy
od dnia podpisania do 31 grudnia 2017 r., proszą
potwierdzić 3 1,12.2017

2 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić przelew 30 dni

3 Wartość ofeńy 18 109.76 PLN

Łączna ocena ważona:

Nr: Nazwa kryterium: Preferencje: Waga kryterium: biuro@inees.pl

1 Termin realizacji umowy
od dnia podpisania do 31 9rudnia 20L7 r., proszą
potwierdzić 31.I2,2017

7 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić przelew 30 dni

3 Wartość oferty 18 ].09,76 PLN

Łączna ocena ważonal
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Dane postępowania:

Kupujący:

Nazrra postępowania:

0rganizator postępowania;

Rozpoczęcie składania ofeń: zakończenie składania ofeń:

Typ postępowania: Grupa asońymentowa:

Liczba zaproszonych dostawców: lle ofeń zostało złoźonych:

Wybrane ofeńyl

Kryteria/pytania - wybrane ofeńyl

Przedmiot zapytania - 3 najlepsze ofeńy

Nr: Nazwaiopis towarul llość: lM:
Cena max
brutto/JM :

biuro@inees.pl

1

zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb 98 do
pojazdów służbowych Policji w stacji paliw zlokalizovlanej na terenie
Augustowa (zakup oleju napędowego ON - 2500 litrów, benzyny
bezołowiowej Pb95 - 1200 litrów i Pb 98 - ].100 litrów)

1. kp|. 0.00 PLN 22 275,00 PLN

Wańość brutto oferty: 22 275.00 PLN

wańość brutto zamówienia: 22 275.00 PLN

Legenda: Wybrana oferta

Kryteria/pytania - 3 najlepsze ofeńy:


