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http://www.gif.gov.pl/download/2/5413/Zapytanieofertowekompleksowaorganizacjakonferencji23-25-10-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5413/Zapytanieofertowekompleksowaorganizacjakonferencji23-25-10-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5414/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego-programspotkania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5415/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-formularzofertowy.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5408/nformacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5408/nformacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5405/ZapytanieofertowedotyczacekompleksowejoranizacjikonferencjiECONHUMANBLOODTISSUES.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5405/ZapytanieofertowedotyczacekompleksowejoranizacjikonferencjiECONHUMANBLOODTISSUES.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5406/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego-programspotkania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5407/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-formularzofertowy.docx


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego klasa średnia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2018 roku

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - wzór umowy

Załącznik do umowy - protokół odbioru

Zapytanie ofertowe na druk z dostawy 30 000 sztuk plakatów

Załącznik - Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o zamknięciu postepowania

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświdczenie

Wzór umowy

Informacja o zamknięciu postępowania

Zapytanie ofertowe na druk plakatów wraz z dostawą

Załącznik - Formularz oferty

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe (kierowcy)

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

http://www.gif.gov.pl/download/2/5398/Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5399/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5400/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5401/Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5394/Zapytanieofertowepodpisane.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5391/Zalaczniknr1oferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5392/Zalaczniknr2OPZ.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5393/Zalaczniknr3UmowaobslugaprawnaWZOR2018.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5395/Zalacznikdoumowyprotokolodbioru.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5387/ZapytanieOfertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5389/Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5390/Umowa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5397/Informacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5396/Inforamcjaoprzedluzeniuterminuskladaniaofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5382/Zapytanieofertowenazakupidostawesamochoduosobowego.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5383/ZalacznikNr1dozapytaniaofertowegoSAMOCHOD2017.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5384/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-oswidczenie.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5385/wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5388/Zalacznikdowniosku.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5380/Zapytanieofertowedrukplakatowwrazzdostawa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5381/Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5376/Zapytanieofertowekierowca-uslugizewnetrzne.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5378/Formularznr2OpisPZ.doc


Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu pocztowego Exchange

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie sprzętowego AntySpamu i macierzy dyskowej

Załacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych dla pracowników GIF w okresie 2017/2018 r.

Załącznik a. do zapytania ofertowego

Załącznik b. do zapytania ofertowego

Projekt umowy

Informacja o zamknięciu postępowania

Zapytanie ofertowe dotyczące opieki medycznej dla pracowników GIF w okresie 2017/2018

Formularz ofertowy, załączniki od 1 do 5

Opis przedmiotu zamówienia

Strona - warunki udziału

http://www.gif.gov.pl/download/2/5379/Formularznr1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5377/Umowakierowca-uslugizewnetrzne.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5367/260-5Zapytanieofertoweexchange.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5368/260-5Zalaczniknr1-OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5369/260-5Zalaczniknr2-Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5370/260-5Umowa-exchange2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5366/260-4Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5364/260-4Zalaczniknr1-OpisPrzedmiotuZamowieniamacierz.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5365/260-4Zalaczniknr2-Formularzofertymacierz.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5363/260-4Projektumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5362/20170925Zapytanieofertowemacierz-antyspam.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5358/20170925Zalaczniknr1OPZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5359/20170925Zalaczniknr2Formularzoferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5360/20170925wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5356/InfozamEnelmed.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5347/zapytanieofertoweuslugimedyczne20172018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5348/Zalacznikadozapytaniaofertowego.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5349/zalacznikbformularzofertowy.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5350/projektumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5346/SKMC454e17071314580.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5340/zapytanieofertowedotopiekimedycznejdlapracownikow.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5344/formularzofertyzalod1do5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5342/opisprzedmiotuzamowieniauslugimedyczne2017-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5343/stronawarunkiudzialu.pdf


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Wzór umowy

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania czystości

Zapytanie ofertowe na najem samochodów osobowych

Formularz oferty

Wzór umowy najmu samochodów

Zapytanie ofertowe na dostawę skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Umowa - Dostawa skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Załcznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę do siedziby zamawiającego oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek

Załącznik nr. 1 - Wykaz wszystkich tonerów

Załącznik nr. 2 - Formularz oferty

Umowa - sukcesywna dostawa tonerów

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym na 2017 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz napraw
samochodów służbowych

http://www.gif.gov.pl/download/2/5331/20170607zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5332/20170607opisprzedmiotuzam.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5333/20170607formularzoferty.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5334/20170607wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5337/SKMC454e17060916210.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5328/20170607zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5329/20170607formularzofertysamoch.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5330/20170607GIF-Umowa-najmusamochodow.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5322/0422-29zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5323/0422-29OpisPrzedmiotuZamowienia.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5324/0422-29wzoroferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5326/0422-29wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5325/0422-29Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5335/0422-29komunikat1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5318/zapytanieofertowematerialyekspoatacyjne.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5318/zapytanieofertowematerialyekspoatacyjne.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5320/Zalaczniknr1Wykazwszystkichtonerow.xlsx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5319/Zalaczniknr2FormularzOferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5321/Umowa-sukcesywnadostawatonerow.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5327/Zawiadomienieoprzedluzeniuterminuskladaniaofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5300/PlanpostepowanoudzieleniezamowienpublicznychwGlownymInspektoracieFarmaceutycznym.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5296/Zapytanieofertowedotserwisusamochodowsluzbowych.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5296/Zapytanieofertowedotserwisusamochodowsluzbowych.pdf


Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz samochodów osobowych

Załącznik nr 3 - Umowa serwisowa

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2017r. - ofertacja poniżej
30000 Euro

Formularz nr 1 - Oferta (pdf) (wersja doc)

Fromularz nr 2 -  Opis PZ

Umowa świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r. - ofertacja
poniżej 30000 Euro

Formularz nr 1 - Oferta

Fromularz nr 2 -  Opis PZ

Umowa świadczenia na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2017r.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż serwerów 

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

Wzór oferty na system monitorowania

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

http://www.gif.gov.pl/download/2/5297/Zalaczniknr1formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5298/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wykazsamochodowsl.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5299/Zalaczniknr3wzorumowy-doakceptacji.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5280/1Zapytanieofertowe2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5280/1Zapytanieofertowe2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5282/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz1-oferta.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5281/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz1-oferta.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5283/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz21-opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5284/Umowa-obslugaprawna2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5276/Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5276/Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5274/Formularznr1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5275/Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5277/Umowa-kierowca-uslugizewnetrzne-Wzorczarny.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5268/ZAPYTANIEOFERTOWESERWERY.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5271/OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5272/Zalaczniknr2wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5270/Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5269/Zalaczniknr4wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5267/201611ZAPYTANIEOFERTOWESIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5263/201611OPISSIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5265/201611wzoroferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5264/201611ProjektumowySIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5266/201611Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5257/201610ZAPYTANIEOFERTOWE.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5259/201610Zalaczniknr1-Opisprzedmiotuzamowienia.pdf


Wzór oferty na system monitorowania

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 1 - Materiały eksploatacyjne do drukarek,  urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek

Załącznik nr 2 - Oferta

Umowa na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy

Komunikat nr 1 - W sprawie zapytania ofertowego na system monitorowania

Zapytanie ofertowe na system monitorowania

OPZ - system monitorowania

Wzór oferty na system monitorowania

Formularz umowy - istotne postanowienia umowy na system monitorowania

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych dla pracowników GIF

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego swiadczenia usług medycznych dla pracowników GIF

Załącznik Nr1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr2 - Opis potencjału technicznego

Załącznik Nr3 - Liczba placówek medycznych - wykonawcy

Załącznik Nr4 - Wykaz placówek medycznych - wykonawcy w Warszawie

Załącznik Nr5 - Wykaz placówek medycznych - wykonawcy w Łodzi, Poznaniu, Krakowie oraz Katowicach

Zapytanie ofertowe na oprogramowanie

Wzór oferty na oprogramowanie

Umowa - Istotnie postanowienia umowy na oprogramowanie

http://www.gif.gov.pl/download/2/5260/201610Zalaczniknr2-Ofertawykonawcy.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5258/201610Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5261/201610Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5243/SKMC454e16072113510.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5244/zalaczniknr1materialyeksplo.xlsx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5245/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5246/zalaczniknr3-Umowa-materialyekspWzor.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5248/zalaczniknr2doumowy-protokolzdawodb.xlsx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5242/SKMC454e16070613430.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5240/ZAPYTANIEOFERTOWEsystemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5241/OPZsystemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5239/wzorofertysystemmonitorowania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5238/Umowa-istotnepostanowieniaumowy-systemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5228/ogloszenienastrone6062016.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5230/strona-warunkiudzialu.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5229/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5229/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5229/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5231/zalacznik1.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5231/zalacznik1.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5231/zalacznik1.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5232/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5232/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5232/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5233/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5233/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5233/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5234/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5234/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5234/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5235/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5235/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5235/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5227/ZAPYTANIEOFERTOWEoprgramowanie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5226/wzorofertyoprogramowanie.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5225/Umowa-istotnepostanowieniaumowy-oprogramowanie.pdf


Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy i biurowy

Komunikat nr 1 w sprawie zapytania ofertowego "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"

Komunikat nr 2 w sprawie zapytania ofertowego "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"

Formularz nr 1 - Wzór oferty na sprzęt komputerowy i biurowy

Umowa na sprzęt komputerowy i biurowy

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości 

Formularz nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Formularz nr 2 - Oferta

Umowa o świadczenie usług utrzymania czystości - Wzór

Zapytanie ofertowe

Formularz nr 1 - Oferta

Formularz nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług prawniczych

Umowa - obsluga prawna - Wzór

Zapytanie ofertowe "Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług transportowych (kierowcy) w 2016 roku"

Formularz nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór Oferty

Formularz nr 2 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz nr 3 do zapytania ofertowego - Umowa - kierowca - usługi zewnętrzne

Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji
zamówienia (system ZORZ)" - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji
zamówienia (system ZORZ)" - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zapytanie ofertowe na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (system
ZORZ)"

http://www.gif.gov.pl/download/2/5220/ZAPYTANIEOFERTOWEsprzetkompwlasc.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5222/Komputeryibiurowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5223/Komputeryibiurowe2.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5218/wzorofertysprzetkomputerowy.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5219/GIF-Umowa-istotnepostanowieniaumowy-sprzetkomp.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5221/komunikatoswiadczenie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5221/komunikatoswiadczenie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5214/zapytanieofertowe-uslugasprzatania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5216/opisprzedmiotuzamuslugasprzatania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5217/formularzofertyuslugasprzatania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5215/wzorUmowasprzatanie20162017.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5191/21122105Zapytanieofertowe2015.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5192/21122105Formularz1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5197/Formularz21OpisprzedmiotuzamowienianaswiadczenieuslugprawniczychBGD-2.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5194/21122105Umowa-obslugaprawna2015rWZOR.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5185/04122015Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5186/04122015Formularznr1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5187/04122015Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5188/04122015Formularznr3Umowa-kierowca-uslugizewnetrzne.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5173/0422-26-2odpnr2dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5173/0422-26-2odpnr2dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5172/0422-26-1odpnr1dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5172/0422-26-1odpnr1dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5167/zapytanieofertowesystemZORZ20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5167/zapytanieofertowesystemZORZ20151002.pdf


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów
realizacji zamówienia (system ZORZ)"

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - specyfikacja plkiu XML z odmową

Załącznik nr 2 - Wzór umowy na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia
(system ZORZ)"

Załącznik nr 3 - Wzór oferty do zamówienia na "Stworzenie i utrzymanie systemu obsługi zgłoszeń odmów
realizacji zamówienia (system ZORZ)"

Komunikat do zapytania ofertowego na zakup materiałów eksploatacyjnych z dnia 16.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 1 - Materiały eksploatacyjne do drukarek,  urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek

Załącznik nr 2 - Oferta

Umowa na zakup materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji technicznych w zakresie zakupu usługi dostępu do systemu
obsługi zgłoszeń odmów realizacji zamówienia

Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do OPZ (opis schematu XML)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO ORAZ
OPROGRAMOWANIA

Odpowiedzi do zapytań - ogłoszenie o świadczenie usług medycznych 09.07 (.docx)

Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert na świadczenie usług opieki medycznej dla
pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego(.pdf)

Zawiadomienia o unieważnieniu ogłoszenia część 1

Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty część 1 

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego - treść ogłoszenia (.doc)

Warunki udziału w postępowaniu na świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego

http://www.gif.gov.pl/download/2/5168/zal1Opissystemuzgloszenodmow20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5168/zal1Opissystemuzgloszenodmow20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5169/zaldoOPZSpecyfikacjaplikuzodmowaXML20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5170/zal2Umowa-Systemodmow02102015r-1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5170/zal2Umowa-Systemodmow02102015r-1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5171/zal3Systemodmow2015-10-02formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5171/zal3Systemodmow2015-10-02formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5164/komunikat.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5159/0915Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5160/0915zalaczniknr1.xls
http://www.gif.gov.pl/download/2/5162/0915Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5163/0915Umowa-materialyekspWzor.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5162/0915Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5161/0915zalaczniknr2doumowy-protokolzdawodb.xls
http://www.gif.gov.pl/download/2/5154/ZPKonsultacjetechniczne20150805.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5154/ZPKonsultacjetechniczne20150805.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5156/OpissystemuzgloszenodmowpublikacjaBIP.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5155/SpecyfikacjaplikuzodmowaXMLpublikacjaBIP.docx
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178828&rok=2015-07-16
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178828&rok=2015-07-16
http://www.gif.gov.pl/download/2/5100/ZP20150709odpowiedzidozapytanogloszenieoswiadczenieuslugmedycznych907.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5099/ZP20150709informacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5099/ZP20150709informacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5096/ZZP-11915oglowynikupost005.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5095/ZZP-11915oglowynikupost006.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5092/ZP20150629ogloszenie.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5093/ZP20150629warunkiudzialu.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5093/ZP20150629warunkiudzialu.docx


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami w postepowaniu na świadczenie usług opieki
medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu na zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania

Część 1: komputery i laptopy z oprogramowaniem
Część 2: drukarki
Część 3 : licencje na oprogramowanie
Część 4 : urządzenia wielofunkcyjne

 

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12 - treść ogłoszenia (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12

Wzór oferty do zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12

Wzór umowy do zamówienia na świadczenie usługi sprzątania biura przy ul. Senatorskiej 12

Ogłoszenie o przetargu:

Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w tym:
Część 1: komputery i laptopy z oprogramowaniem
Część 2: drukarki
Część 3 : licencje na oprogramowanie
Część 4 : urządzenia wielofunkcyjne

Ogłoszenie o wymiana wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12 - treść ogłoszenia
(.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej
12

Specyfikacja wykładziny

Wzór oferty do zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12

Wzór umowy do zamówienia na wymianę wykładziny w trzech etapach w pomieszczeniach przy ul Senatorskiej 12

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Realizacja umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie
warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę komputerów stacjonarnych
dla JAP - dostawa 6 komputerów i 6 monitorów "

http://www.gif.gov.pl/download/2/5094/ZP20150629siwz.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5094/ZP20150629siwz.docx
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140&pg=ogl_o_wyniku_post
http://www.gif.gov.pl/download/2/5087/ogloszeniecz1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5088/ogloszeniecz2.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5089/ogloszeniecz3.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5090/ogloszeniecz4.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5084/ZP2015-05-10zapofert.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5081/ZP2015-05-10OPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5083/ZP2015-05-10formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5082/ZP2015-05-10umowa.doc
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140
http://www.gif.gov.pl/download/2/5065/ZP2015-04-15zapofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5065/ZP2015-04-15zapofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5068/ZP2015-04-15OPZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5068/ZP2015-04-15OPZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5066/ZP2015-04-15specyfikacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5067/ZP2015-04-15formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5069/ZP2015-04-15umowa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5059/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5059/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5059/ZP2014-11-05wybor.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r. - treść ogłoszenia
(.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.

Wzór oferty do zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.

Wzór umowy do zamówienia na świadczenie usług transportowych (kierowcy) w II-XII. 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze
Dyrektora Generalnego - treść ogłoszenia (pdf), treść ogłoszenia (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia na Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze
Dyrektora Generalnego

Wzór oferty do zamówienia na Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze
Dyrektora Generalnego

Wzór umowy do zamówienia Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych w 2015r w Biurze
Dyrektora Generalnego

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Realizację umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie
warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę komputerów stacjonarnych
dla JAP  - dostawa 14 szt. komputerów”

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Realizację umów ramowych zawartych 05.09.2014 przez CUW na określenie
warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień szczegółowych na dostawę laptopów dla JAP  - dostawa
10 laptopów”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie
do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie do
obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie
do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie
hurtownie do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie hurtownie
do obsługi Departamentu Nadzoru w GIF"
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Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na zakup i sukcesywną dostawę materiałów
eksploatacyjnych (pdf, 35.5 KB)

Komunikat nr 1 / Załącznik nr 1 - Wykaz materiałów eksploatacyjnych (xlsx, 18.91 KB)
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