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Przedmiot Termin składania ofert Szczegóły

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 10 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego

30.09.2022 r.
do godz. 14:00 więcej

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 14 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego

15.09.2021 r.
do godz. 10:00 więcej

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 15 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego 18.09.2020 r. więcej

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 18 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego 17.09.2019 r. więcej

Dostawa 2 szt. skuterów wodnych wraz z przyczepą do ich przewozu 10.06.2019 r., do godziny
12:00 więcej

Świadczeniee usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych 16.01.2019 r. więcej

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 19 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego 17.09.2018 r. więcej

Sukcesywna dostawa paliwa gazowego  w postaci gazu płynnego - propan
techniczny wykorzystywanego do celów grzewczych, do Komisariatu Policji
w Sierakowie

07.09.2018 r. więcej

Dostawa zestawu multimedialnego 20.06.2018 r. więcej

Dostawa odzieży roboczej i obuwia zmiana terminu na
20.06.2.018 r. więcej

Rozbudowa parkingu zewnętrznego przy budynku KPP w Jarocinie 14.06.2018 r. więcej

Dostawa dystynkcji policyjnych 11.06.2018 r. więcej

Dostawa części do napraw radiotelefonów 07.06.2018 r. więcej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/39631,IRZE012021-Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zlok.html?sid=0f6c6cf8cbc616ed403ad1653c2618ae
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/37057,IRTK012021-Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zlok.html?sid=85fa4ad9cac6711a2c72abbe876cabb3
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/34700,IR-TK-012020-Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zl.html?sid=0275105808ecf656b4c28c4847e3f1e3
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/32116,Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zlokalizowanych.html?sid=d49f0fa1f7757edbb3d8332ed97ad011
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/31431,Dostawa-2-sztuk-skuterow-wodnych-wraz-z-przyczepa-do-ich-przewozu.html?sid=815b01cff3ce462316c590c430c68bc3
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/30385,ZZp-2380WP-12019-Swiadczenie-pomocy-prawnej-w-zakresie-zamowien-publicznych.html?sid=75c13aa2a93e4f6208a8e4efa0e8114d
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/29235,Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zlokalizowanych.html?sid=038aa18038cd5d6b944eaac54e3f099f
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/29225,Sukcesywna-dostawa-paliwa-gazowego-w-postaci-gazu-plynnego-propan-techniczny-wyk.html?sid=7e89ff0735f571de18ab3081c1e99125
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28475,Dostawa-zestawu-multimedialnego.html?sid=f01194c370dd357b85b8b09b94b78149
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28463,Dostawa-odziezy-roboczej-i-obuwia.html?sid=da1305cbf63ab5b5d91a652696aadb70
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28410,Rozbudowa-parkingu-zewnetrznego-przy-budynku-KPP-w-Jarocinie.html?sid=3631fcb6b53c2522cd33337990a28c6b
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28358,Dostawa-dystynkcji-policyjnych.html?sid=c24731f0717e141fe00161a9ea53c64a
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28322,Dostawa-czesci-do-napraw-radiotelefonow.html?sid=16e61d802630ecb39cec683e04470789


Dostawa przełączników 04.06.2018 r. więcej

Dostawa czytników 04.06.2018 r. więcej

Remont elewacji z ociepleniem ścian budynku KP w Zbąszyniu 04.06.2018 r. więcej

Remont elewacji KP Koźmienek 28.05.2018 r. więcej

Projekt przebudowy i remontu istniejącego budynku KWP w Poznaniu, ul.
Podolańska 52 - etap II (Składnica Akt) 29.05.2018 r. więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej KPP Wągrowiec 18.05.2018 r. więcej

Roboty budowalne polegające na modernizacji schodów zewnętrznych w KP
Skoki 18.05.2018 r. więcej

Wykonanie robót budowlanych w budynku KP Koźminek 18.05.2018 r. więcej

Zakup płyt CD/DVD, klawiatur, myszy komputerowych oraz czytników kart
mikroprocesorowych 22.03.2018 r. więcej

Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych 12.01.2018 r więcej

Świadczenie usługi palenie w kotłach c.o. opalanych paliwem stałym
zlokalizowanych w 20 jednostkach Policji na terenie woj. wielkopolskiego 15.09.2017 r. więcej

Dostawa materiałów i sprzętu informatycznego 27.02.2017 r. więcej

Dostawa materiałów instalacyjnych do Komendy Miejskiej Policji w Koninie 23.02.2017 r. więcej

Dostawa smartfonów oraz słuchawek komputerowych 10.02.2017 r. więcej

Dostawa płytek gresowych, kleju i fugi 20.01.2017 r. więcej

Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych 16.01.2017 r. więcej

Zakup oprogramowań 18.01.2017 r. więcej

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 16.12.2016 r. więcej

Dostawa przełączników 15.12.2016 r. więcej

Dostawa urządzeń teleinformatycznych 15.12.2016 r. więcej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28321,Dostawa-przelacznikow.html?sid=6ba295061e97735f44a1de455571c948
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28320,Dostawa-czytnikow.html?sid=4840089674b8d66ef85845e75642f27d
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28183,Remont-elewacji-z-ociepleniem-scian-budynku-KP-w-Zbaszyniu.html?sid=9cb4ad1d8ef96dcf585ad65a205ed4cb
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28110,Remont-elewacji-KP-Kozmienek.html?sid=ccaa12b911eb9462eb528df3aa3fe0fe
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/28102,Projekt-przebudowy-i-remontu-istniejacego-budynku-KWP-w-Poznaniu-ul-Podolanska-5.html?sid=68fa31c1afc3b3f277b3efae761be485
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/27998,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-KPP-Wagrowiec.html?sid=520590029385bdc1509da75e2199f7bd
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/27997,Roboty-budowlane-polegajace-na-modernizacji-schodow-zewnetrznych-w-budynku-KP-Sk.html?sid=de5daefdfa4ec78717cb96c1f7bf2fd5
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/27996,Wykonanie-robot-budowlanych-w-budynku-KP-Kozminek.html?sid=d4717552f1b1bccf9436b085ce323311
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/27473,Zakup-plyt-CDDVD-klawiatur-myszy-komputerowych-oraz-czytnikow-kart-mikroprocesor.html?sid=6e522f50015075bedd9632d66bf13e6a
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/27004,ZZP-2380-WP-1208-Swiadczenie-uslug-pomocy-prawnej-w-zakresie-zamowien-publicznyc.html?sid=e20babb9d56289f17e044fbfd3bf7fb6
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/25892,IR-TK-012017-Swiadczenie-uslugi-palenie-w-kotlach-co-opalanych-paliwem-stalym-zl.html?sid=a1bc77a06dd1ad01c8bbb2e495cee130
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24836,Dostawa-materialow-i-sprzetu-inforamtycznego.html?sid=a0e32e99c9e79122eb6fdeb5834d7cf9
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24835,Dostawa-materialow-instalacyjnych-do-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Koninie.html?sid=32dd6bd7948ffb678023156bf2f339ea
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24759,Dostawa-smartfonow-oraz-sluchawek-komputerowych.html?sid=9f56c908bdf3bbac488f18fd6a1db23f
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24582,Dostawa-plytek-gresowych-kleju-i-fugi.html?sid=ada7e0a59a328ae4a4747b369db3c0b1
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24580,ZZP-2380WP-12017-Swiadczenie-uslug-pomocy-prawnej-w-zakresie-zamowien-publicznyc.html?sid=ea0529a3a682c2a6a70c89ae23aec1ff
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24576,Zakup-oprogramowan.html?sid=9cb7f0b34d56233fea852b66558874c9
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24440,Dostawa-urzadzenia-wielofunkcyjnego.html?sid=488476c482e37b9669f3316e2fa51ae0
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24428,Dostawa-przelacznikow.html?sid=aa4f5c85a2ac903a6176a2d9588d5bce
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24424,Dostawa-urzadzen-teleinformatycznych.html?sid=87f4bc62b8af8e067492afe88f221ba1


Dostawa 5 sztuk laptopów 09.12.2016 r. więcej

Dostawa tonerów do kserokopiarki 05.12.2016 r. więcej

Dostawa środków higieny 02.12.2016 r. więcej

Dostawa odzieży specjalnej dla BSW 02.12.2016 r. więcej

Dostawa komputerów i akcesoriów 02.12.2016 r. więcej

Kamizelki ostrzegawcze z napisem Policja 30.11.2016 r. więcej

Dostawa pojazdu 28.11.2016 r. więcej

Dostawa koszulek z napisem POLICJA 22.11.2016 r. więcej

Dostawa 4 szt. rowerów 23.11.2016 r. więcej

Dostawa telefonów komórkowych oraz akcesoriów 22.11.2016 r. więcej

Dostawa papieru fotograficznego 16.11.2016 r. więcej

Zakup odzieży specjalnej dla CBŚP 09.11.2016 r. więcej

Dostawa środków do utrzymania czystości 28.10.2016 r. więcej

Dostawa drona wraz ze szkoleniem 31.10.2016 r. więcej

Dostawa osprzętu do radiotelefonów Motorolla 28.10.2016 r. więcej

Dostawa sprzętu informatycznego 25.10.2016 r. więcej

Dostawa materiałów informatycznych  zmiana terminu skałdania
ofert na 27.10.2016 r. więcej

Dostawa dysków do macierzy i serwerów 25.10.2016 r. więcej

Dostawa past silikonowych do śladów traseologicznych 21.10.2016 r. więcej

Dostawa testów torebkowych do wstępnej identyfikacji narkotyków 21.10.2016 r. więcej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24378,Dostawa-5-sztuk-laptopow.html?sid=52445c62203fac63df078e98925076a5
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24343,Dostawa-tonerow-do-kserokopiarki.html?sid=cca8d80c20d4b443786b8d5be0241add
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24311,Dostawa-srodkow-higieny.html?sid=cace37451119661a108904f3ddc512c0
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24294,Dostawa-odziezy-specjalnej-dla-BSW.html?sid=e68f7928026ee5298f806ebc012ee1ae
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24288,Dostawa-kompurerow-i-akcesoriow.html?sid=7a84aadf90b6cf1cd91e0a124ba23811
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24275,Kamizelki-ostrzegawcze-z-napisem-Policja.html?sid=2550b423b7c2f046940c5eddc9f595ff
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24211,Dostawa-pojazdu.html?sid=580f7514c4f04c9352eb6f8f6b239d58
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24174,Dostawa-koszulek-z-napisem-POLICJA.html?sid=ec2aca826e210bb679a20aea8f4a80e9
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24170,Dosstawa-4-szt-rowerow.html?sid=94809c78a7e46181c1446c912976fd3f
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24152,Dostawa-telefonow-komorkowych-oraz-akcesoriow.html?sid=1faffa16be909846f247daa63ebba460
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24133,Dostawa-papieru-fotograficznego.html?sid=d32bb5d373c082901d735cbc491eba26
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24073,Zakup-odziezy-specjalnej-dla-CBSP.html?sid=86c8cab37eef2443b686f4d898e20c8b
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24028,Dostawa-srodkow-do-utrzymania-czystosci.html?sid=6650cc27173619e355dcdf89813791d5
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24005,Dostawa-drona-wraz-ze-szkoleniem.html?sid=14c1f70af57e7341d6816bdf7b1eb1ff
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/24001,Dostawa-osprzetu-do-radiotelefonow-Motorolla.html?sid=647abf71da07e7e7d3dc89a2eb5ee736
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23980,Dostawa-sprzetu-informatycznego.html?sid=adc50dbefe9f4f0405a2b692c8eba28e
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23977,Dostawa-materialow-informatycznych.html?sid=6fdb73c5c7398f5de4f40669a6b50f88
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23976,Dostawa-dyskow-do-macierzy-i-serwerow.html?sid=ffdc452ece90dd1297de84c819566bbf
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23975,Dostawa-past-silikonowych-do-sladow-traseologicznych.html?sid=d1839478979c78313b3586dab5162ef6
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23974,Dostawa-testow-torebkowych-do-wstepnej-identyfikacji-narkotykow.html?sid=90bdc3f319047d948d2ab5106a2e5e69


Dostawa odznak policyjnych 24.10.2016 r. więcej

Dostawa akcesoriów dla koni 21.10.2016 r. więcej

Dostawa materiałów informatycznych 21.10.2016 r. więcej

Dostawa radiotelefonów 14.10.2016 r. więcej

Dostawa przełączników 12.10.2016 r. więcej

Wykonanie robót budowlanych - zjazd z drogi gminnej ul. 5-go Stycznia na
drogę pożarową KPP w Wolsztynie 21.10.2016 r. więcej
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http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23967,Dostawa-odznak-policyjnych.html?sid=5323c82e9f7bdebf4c83c6da93b49bb3
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23956,Dostawa-akcesoriow-dla-koni.html?sid=0159cd0df6d322e2665830108d7d8838
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23924,Dostawa-materialow-informatycznych.html?sid=9edc888b0e2fa0cbf0c9a6334fdd10bc
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-procedurac-1/23914,Dostawa-radiotelefonow.html?sid=e870957cbaa97db22fbef2bf6242a7b7
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