Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
29-11-2018
Termin składania ofert
06-12-2018
Numer ogłoszenia
1152579
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Zamawiający dopuszcza składnie ofert w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW w Warszawie,
przy ul. Konstruktorskiej 1 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
anna.kasprzak@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Kasprzak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 45 90 670
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata roczna prasy wraz z dostawą do siedziby NFOŚiGW w
2019 r. Tytuły objęte prenumeratą zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik do
Ogłoszenia).
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapoznanie się pracowników z aktualnymi informacjami publikowanymi
prasie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata roczna prasy wraz z dostawą do siedziby NFOŚiGW w
2019 r. Tytuły objęte prenumeratą zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik do
Ogłoszenia).
Kod CPV
22200000-2
Nazwa kodu CPV
Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie
wcześniej niż od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
Załączniki


Załacznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)



Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy



Załacznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego do wykorzystania w wersji edytowalnej

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100 pkt. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: C =najniższa oferowana
cena/cena ocenianej oferty x 100 pkt
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Adres
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu

224590100
Fax
224590101
NIP
5220018559
Tytuł projektu
Plan Działań sektora energetyka na lata 2017-2018
Numer projektu
POIS.10.01.00-00-0401/16-00
Inne źródła finansowania
Finansowane z sektora środowisko. Numer projektu POIS.10.01.00-00-0201/16-00

