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Raport oferty
Postępowanie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z
realizacją inwestycji pn.: Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej
Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo
(ID 430437) (1)

Data złożenia oferty: 2021-04-26 08:07:42

 
 
Wykonawca
Nazwa firmy: KRISTONE Krystian Suda
NIP: 8571862176
Adres: -
Imię i nazwisko: Krystian Suda
Numer telefonu: -
Adres e-mail: gtomczyk@kristone.pl

Zamawiający
Nazwa firmy: Gmina Kołbaskowo
Oddział: -
NIP: PL8512908333
Adres: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
Imię i nazwisko: Żaneta Sokołowska

 

Formularz

Lp Nazwa Opis Propozycja/komentarz
wykonawcy

Pliki
dołączone

przez
wykonawcę

1.
Dokumenty jawne np.
Oferta/wniosek
wykonawcy

W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez
Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi
dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo
wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny

-

Załącznik nr 1 -
for [...].pdf (2)

Załącznik nr 2 -
ośw [...].pdf (3)

Załącznik nr 3 -
ośw [...].pdf (4)

2.
Dokumenty niejawne
np. Tajemnica
przedsiębiorstwa

W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym
dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010
i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą
przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w
art. 222 ust.5 ustawy Pzp.

- -

 
Komentarz i pliki do całej oferty:
Komentarz:
-
Załączniki:
-

https://platformazakupowa.pl/transakcja/430437


Dodatkowe informacje:
Data złożenia oferty: 2021-04-26 08:07:42
Data odszyfrowania oferty: 2021-04-26 11:00:49
Plik XML:
16194171656086584d768d8.xml
32597a926a7ad933c324ef490d660574.xades
Podpisujący:
Krystian Suda
Status weryfikacji - Poprawny
Identyfikator weryfikacji -
2a2e8448aaaba27771c222ea88191003ae7828bb75afdbd919bcc1a3db04df82
Aby pobrać raport weryfikacji należy:
1) Wejść na stronę: https://weryfikacjapodpisu.pl/
2) Na górze strony wybrać "Wyszukaj w historii"
3) W polu "Identyfikator weryfikacji" podać numer podany powyżej i kliknąć "Wyszukaj"
 
Przypisy:
1) Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/430437
2) Rozmiar - 781.49 kB, Suma kontrolna - d23b2c1d0eb49feccf058c6b9d5d82f1d46fcdf2686de682f1dc7671a85f2af5
3) Rozmiar - 759.72 kB, Suma kontrolna - ac703f9c271398b0858761288ea07b7c9c22c2efd41005795b0892f718036eb1
4) Rozmiar - 699.62 kB, Suma kontrolna - 1fc7c09915905b5a98db83b0c3fae63fb710b2f3108bc01ae97890dea1af8fc1

https://weryfikacjapodpisu.pl/

