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Aktualne zamówienia publiczne

Zakup, dostawa, wdrożenie SAP SQL Anywhere v16 (wraz z rocznym wsparciem producenta) lub licencji
równoważnych i migracja baz danych

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukujących
urządzeń biurowych

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych - Ogłoszenie nr 574043 w biuletynie
UZP

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja
Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej
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Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowania, utrzymania i
wsparcia technicznego zaawansowanego serwera PBX Panasonic NS1000 i centrali analogowej PABX Panasonic
KX-TDA100D wraz z osprzętem na okres 24 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych

Załacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług czystości w siedzibie GIF

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy o świadczenie usług czystości

Załączniki do wzoru umowy w formacie edytowalnym

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna wg. RODO

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na kompleksowej organizacji dwudniowych szkoleń Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
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Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Klauzula Informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna i zastępstwo procesowe GIF w latach 2019-2020

Załącznik nr 2 i 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna GIF w zakresie postępowań karnych w latach 2019 - 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kierowania samochodem powierzonym w terminie I – XII 2019r. w ilości
2008 godzin na rzecz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Wykaz tytułów po zmianie

Załącznik nr 2 - Oferta cenowa po zmianie

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na dostawę w prenumeracie prasy codziennej, czasopism oraz
wydawnictw specjalistycznych w 2019r.
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Załącznik nr. 1 wykaz tytułów

Załącznik nr. 2 formularz oferty

Załącznik do formularza oferty - oferta cenowa

Załącznik nr. 3 wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na wynajem 5 miejsc postojowych na parkingu strzeżonym całodobowym dla samochodów
służbowych będących w posiadaniu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Formularz oferty

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 656539-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zapytanie ofertowe dot. dostawy spersonalizowanych kalendarzy na rok 2019

Oferta

Klauzula informacyjna
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Wzór umowy

Zdjęcie 1 - Kalendarz trójdzielny (góra)

Zdjęcie 2 - Kalendarz trójdzielny (dół)

Zdjęcie 3 - Kalendarz ksiązkowy

Zdjęcie 4 - Kalendarz ksiązkowy (wkładka)

Zapytanie ofertowe dot. zakupu, dostawy i wdrożenia oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
wraz ze wsparciem powdrożeniowym na okres 12 miesięcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe w sprawie opieki medycznej na okres 19.08.2018-30.09.2020 r.

Załącznik a - Zakres usług medycznych

Załącznik b - Formularz ofertowy

Załącznik c - Projekt umowy

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych

Komunikat nr 1 Załącznik nr 1 - wykaz materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy do siedziby GIF materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopi

Załącznik nr 1- Wykaz materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie GIF w terminie 01.07.2018 -
30.06.2019 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzor umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia zaawansowanego systemu
telekomunikacyjnego w zakresie wynikającym szczegółowo z Załącznika nr 1 wraz z opieką powdrożeniową przez
okres 12 miesięcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie deduplikatora z kompresją wraz z 3 letnim
wsparciem technicznym producenta z dnia 26.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i wdrożenia deduplikatora z kompresją wraz z 3 letnim wsparciem technicznym
producenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe dot. dostawy i wdrożenia serwera proxy wraz z 5 letnim wsparciem technicznym producenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

Wzór umowy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym na 2018r.

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej organizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS, CELLS
AND ATMPS” w terminie 23-25.10.2018r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - program spotkania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
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http://www.gif.gov.pl/download/2/5864/Zalaczniknr2-Formularzofertydeduplikator.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5865/umowawzordeduplikator.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5857/Zapytanieofertoweproxy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5858/Zalaczniknr1-OPZproxy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5859/Zalaczniknr2-Formularzofertyproxy.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5861/Umowawzorproxy2.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5856/Skanplanu.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5853/Zapytanieofertowekompleksowaorganizacjakonferencji23-25-10-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5853/Zapytanieofertowekompleksowaorganizacjakonferencji23-25-10-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5854/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego-programspotkania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5855/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-formularzofertowy.docx


Informacja o zamknięciu postępowania dotyczącego kompleksowej organizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD,
TISSUES, CELLS AND ATMPS w terminie 22-26.10.2018r.

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej oranizacji konferencji EC ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS AND
ATMPS w terminie 22-26.10.2018r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - program spotkania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5852/nformacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5852/nformacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5849/ZapytanieofertowedotyczacekompleksowejoranizacjikonferencjiECONHUMANBLOODTISSUES.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5849/ZapytanieofertowedotyczacekompleksowejoranizacjikonferencjiECONHUMANBLOODTISSUES.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5850/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego-programspotkania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5851/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-formularzofertowy.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5845/Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5846/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5847/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5848/Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5841/Zapytanieofertowepodpisane.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5838/Zalaczniknr1oferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5839/Zalaczniknr2OPZ.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5840/Zalaczniknr3UmowaobslugaprawnaWZOR2018.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5842/Zalacznikdoumowyprotokolodbioru.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5834/ZapytanieOfertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5836/Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5837/Umowa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5844/Informacjaozamknieciupostepowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5843/Inforamcjaoprzedluzeniuterminuskladaniaofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5829/Zapytanieofertowenazakupidostawesamochoduosobowego.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5830/ZalacznikNr1dozapytaniaofertowegoSAMOCHOD2017.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5831/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-oswidczenie.docx


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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5832/wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5835/Zalacznikdowniosku.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5827/Zapytanieofertowedrukplakatowwrazzdostawa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5828/Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5823/Zapytanieofertowekierowca-uslugizewnetrzne.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5825/Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5826/Formularznr1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5824/Umowakierowca-uslugizewnetrzne.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5819/260-5Zapytanieofertoweexchange.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5820/260-5Zalaczniknr1-OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5821/260-5Zalaczniknr2-Formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5822/260-5Umowa-exchange2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5818/260-4Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5816/260-4Zalaczniknr1-OpisPrzedmiotuZamowieniamacierz.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5817/260-4Zalaczniknr2-Formularzofertymacierz.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5815/260-4Projektumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5814/20170925Zapytanieofertowemacierz-antyspam.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5811/20170925Zalaczniknr1OPZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5812/20170925Zalaczniknr2Formularzoferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5813/20170925wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5809/InfozamEnelmed.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5805/zapytanieofertoweuslugimedyczne20172018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5806/Zalacznikadozapytaniaofertowego.pdf


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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5807/zalacznikbformularzofertowy.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5808/projektumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5804/SKMC454e17071314580.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5799/zapytanieofertowedotopiekimedycznejdlapracownikow.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5803/formularzofertyzalod1do5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5801/opisprzedmiotuzamowieniauslugimedyczne2017-2018.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5802/stronawarunkiudzialu.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5793/20170607zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5794/20170607opisprzedmiotuzam.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5795/20170607formularzoferty.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5796/20170607wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5798/SKMC454e17060916210.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5790/20170607zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5791/20170607formularzofertysamoch.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5792/20170607GIF-Umowa-najmusamochodow.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5784/0422-29zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5785/0422-29OpisPrzedmiotuZamowienia.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5786/0422-29wzoroferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5788/0422-29wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5787/0422-29Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5797/0422-29komunikat1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5780/zapytanieofertowematerialyekspoatacyjne.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5780/zapytanieofertowematerialyekspoatacyjne.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5782/Zalaczniknr1Wykazwszystkichtonerow.xlsx


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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5781/Zalaczniknr2FormularzOferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5783/Umowa-sukcesywnadostawatonerow.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5789/Zawiadomienieoprzedluzeniuterminuskladaniaofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5779/PlanpostepowanoudzieleniezamowienpublicznychwGlownymInspektoracieFarmaceutycznym.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5775/Zapytanieofertowedotserwisusamochodowsluzbowych.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5775/Zapytanieofertowedotserwisusamochodowsluzbowych.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5776/Zalaczniknr1formularzoferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5777/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wykazsamochodowsl.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5778/Zalaczniknr3wzorumowy-doakceptacji.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5770/1Zapytanieofertowe2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5770/1Zapytanieofertowe2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5772/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz1-oferta.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5771/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz1-oferta.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5773/GIF-zapytanieofertowe2017r-Formularz21-opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5774/Umowa-obslugaprawna2017.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5768/Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5768/Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5766/Formularznr1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5767/Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5769/Umowa-kierowca-uslugizewnetrzne-Wzorczarny.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5761/ZAPYTANIEOFERTOWESERWERY.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5764/OpisPrzedmiotuZamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5765/Zalaczniknr2wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5763/Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5762/Zalaczniknr4wzorprotokoluodbioru.pdf


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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5760/201611ZAPYTANIEOFERTOWESIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5756/201611OPISSIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5758/201611wzoroferty.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5757/201611ProjektumowySIEM.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5759/201611Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5751/201610ZAPYTANIEOFERTOWE.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5753/201610Zalaczniknr1-Opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5754/201610Zalaczniknr2-Ofertawykonawcy.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5752/201610Wzorumowy.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5755/201610Zalaczniknr4-Wzorprotokoluodbioru.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5746/SKMC454e16072113510.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5747/zalaczniknr1materialyeksplo.xlsx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5748/Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5749/zalaczniknr3-Umowa-materialyekspWzor.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5750/zalaczniknr2doumowy-protokolzdawodb.xlsx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5745/SKMC454e16070613430.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5743/ZAPYTANIEOFERTOWEsystemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5744/OPZsystemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5742/wzorofertysystemmonitorowania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5741/Umowa-istotnepostanowieniaumowy-systemmonitorowania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5733/ogloszenienastrone6062016.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5735/strona-warunkiudzialu.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5734/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5734/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5734/opisprzedmiotuzamowienia.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5736/zalacznik1.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5736/zalacznik1.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5736/zalacznik1.docx


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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5737/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5737/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5737/zalacznik2.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5738/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5738/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5738/zalacznik3.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5739/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5739/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5739/zalacznik4.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5740/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5740/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5740/zalacznik5.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5732/ZAPYTANIEOFERTOWEoprgramowanie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5731/wzorofertyoprogramowanie.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5730/Umowa-istotnepostanowieniaumowy-oprogramowanie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5726/ZAPYTANIEOFERTOWEsprzetkompwlasc.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5728/Komputeryibiurowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5729/Komputeryibiurowe2.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5724/wzorofertysprzetkomputerowy.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5725/GIF-Umowa-istotnepostanowieniaumowy-sprzetkomp.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5727/komunikatoswiadczenie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5727/komunikatoswiadczenie.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5720/zapytanieofertowe-uslugasprzatania.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5722/opisprzedmiotuzamuslugasprzatania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5723/formularzofertyuslugasprzatania.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5721/wzorUmowasprzatanie20162017.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5715/21122105Zapytanieofertowe2015.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5716/21122105Formularz1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5719/Formularz21OpisprzedmiotuzamowienianaswiadczenieuslugprawniczychBGD-2.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5718/21122105Umowa-obslugaprawna2015rWZOR.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5711/04122015Zapytanieofertowe2016.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5712/04122015Formularznr1OFERTA.doc


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)"

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)

http://www.gif.gov.pl/download/2/5713/04122015Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5714/04122015Formularznr3Umowa-kierowca-uslugizewnetrzne.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5710/0422-26-2odpnr2dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5710/0422-26-2odpnr2dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5709/0422-26-1odpnr1dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5709/0422-26-1odpnr1dozaptanianasystemZORZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5704/zapytanieofertowesystemZORZ20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5704/zapytanieofertowesystemZORZ20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5705/zal1Opissystemuzgloszenodmow20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5705/zal1Opissystemuzgloszenodmow20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5706/zaldoOPZSpecyfikacjaplikuzodmowaXML20151002.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5707/zal2Umowa-Systemodmow02102015r-1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5707/zal2Umowa-Systemodmow02102015r-1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5708/zal3Systemodmow2015-10-02formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5708/zal3Systemodmow2015-10-02formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5703/komunikat.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5698/0915Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5699/0915zalaczniknr1.xls
http://www.gif.gov.pl/download/2/5701/0915Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5702/0915Umowa-materialyekspWzor.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5701/0915Zalaczniknr2dozapytaniaofertowego-wzoroferty.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5700/0915zalaczniknr2doumowy-protokolzdawodb.xls
http://www.gif.gov.pl/download/2/5695/ZPKonsultacjetechniczne20150805.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5695/ZPKonsultacjetechniczne20150805.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5697/OpissystemuzgloszenodmowpublikacjaBIP.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5696/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/2/5694/ZP20150709odpowiedzidozapytanogloszenieoswiadczenieuslugmedycznych907.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

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

http://www.gif.gov.pl/download/2/5693/ZP20150709informacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5693/ZP20150709informacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5692/ZZP-11915oglowynikupost005.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5691/ZZP-11915oglowynikupost006.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5688/ZP20150629ogloszenie.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5689/ZP20150629warunkiudzialu.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5689/ZP20150629warunkiudzialu.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5690/ZP20150629siwz.docx
http://www.gif.gov.pl/download/2/5690/ZP20150629siwz.docx
http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1140&pg=ogl_o_wyniku_post
http://www.gif.gov.pl/download/2/5684/ogloszeniecz1.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5685/ogloszeniecz2.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5686/ogloszeniecz3.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5687/ogloszeniecz4.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5683/ZP2015-05-10zapofert.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5680/ZP2015-05-10OPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5682/ZP2015-05-10formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5681/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/2/5675/ZP2015-04-15zapofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5675/ZP2015-04-15zapofert.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5678/ZP2015-04-15OPZ.pdf
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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 "

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"

http://www.gif.gov.pl/download/2/5678/ZP2015-04-15OPZ.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5676/ZP2015-04-15specyfikacja.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5677/ZP2015-04-15formoferta.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5679/ZP2015-04-15umowa.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5674/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5674/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5674/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5672/Zapytanieofertowe201512.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5672/Zapytanieofertowe201512.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5670/Formularznr2OpisPZ.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5673/Formularznr1OFERTAkierowca.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5671/Formularznr3Umowa-kierowca-uslugizewnetrzne.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5664/Zapytanieofertowe.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5668/Zapytanieofertowe20151.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5666/Formularz21OpisprzedmiotuzamowienianaswiadczenieuslugprawniczychBGD.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5666/Formularz21OpisprzedmiotuzamowienianaswiadczenieuslugprawniczychBGD.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5665/Formularz1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5665/Formularz1OFERTA.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5667/Umowa-obslugaprawna2015rWZOR.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5667/Umowa-obslugaprawna2015rWZOR.doc
http://www.gif.gov.pl/download/2/5663/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5663/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5663/ZP2014-11-05wybor.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5662/Wybornajkorzofertylaptpyinttab.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5662/Wybornajkorzofertylaptpyinttab.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5662/Wybornajkorzofertylaptpyinttab.pdf
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252754&rok=2014-07-29
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252754&rok=2014-07-29
http://www.gif.gov.pl/download/2/5661/ZP2014-07-14wynik.pdf
http://www.gif.gov.pl/download/2/5661/ZP2014-07-14wynik.pdf


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"

 

PLIKI DO POBRANIA

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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