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Archiwum

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w
tym : komputerów stacjonarnych, licencji pakietu biurowego oraz licencji systemu serwerowego

Ogłoszenie wyniku przetargu na "Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SITE2" prowadzonym
przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Wykonanie i
wdrożenie systemu informatycznego SITE2" prowadzonym przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze
Zdrowia dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla
pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego" publikacja w Biuletynie Zamówien Publicznych nr
ogłoszenia: 177665 - 2012 
opublikowano w dniu 16.08.2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej
dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie."
 Treść ogłoszenia: opublikowano w dniu 5.07.2012
SIWZ: opublikowano w dniu 5.07.2012
załączniki do SIWZ w wersji .doc

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytanie z dnia 9.07.2012: opublikowano w dniu 9.07.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, opublikowano w dniu 27.07.10212
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na
przewozy pasażęrskie krajowe i zagraniczne dla potrzeb wyjazdłow służbowych pracowników
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Ogłoszenie o zamówieniu  - opublikowano: 27.09.2010 r.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 14.10.2010 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowano 27.10.2010 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na
przewozy pasażęrskie krajowe i zagraniczne dla potrzeb wyjazdłow służbowych pracowników w
okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Ogłoszenie o zamówieniu  - opublikowano: 20.08.2010 r.

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  - opublikowano: 24.09.2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ROZBUDOWĘ SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW Z
FUNKCJĄ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
{C}{C}
- Ogłoszenie o wyborze oferty - opublikowano 25.06.2010 r.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowano: 13.07.2010 r.
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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ROZBUDOWĘ SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW Z
FUNKCJĄ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
 
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - opublikowano: 27.04.2010 r. 
SIWZ oraz inne dokumenty dostępne na stronie:
 www.zzpprzymz.pl   (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> ogłoszenia o przetargach)
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP USŁUG PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH LOTNICZYCH, KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - opublikowano: 09.07.2009 r. 
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 26.06.2009r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - opublikowano: 29.08.2008r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 17.07.2008r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
{C}{C}
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 07.09.2007 
- Ogłoszenie o zawarciu umowy - opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP nr 171013  dn.
19.09.2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART FLOTOWYCH

- Informacja o unieważnieniu postępowania   - opublikowano: 22.08.2007 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP USŁUG PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH LOTNICZYCH, KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 
-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- opublikowano: 10.09.2007
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 30.08.2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

- Informacja o unieważnieniu postępowania   - opublikowano: 19.06.2007

{C}{C}

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

{C}{C} - Ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2007/06/04-495957 - opublikowano: 05.06.2007

- Informacja o wyborze oferty - opublikowano: 23.05.2007

 

 

METADANE
Data publikacji : 27.04.2010
Data modyfikacji : 09.03.2017
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Rejestr zmian Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
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Osoba udostępniająca informację:
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Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek
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