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Zamówienia ogłoszone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/60186734136100-0 ;
34113300-5

Lp. Nr
referencyjny

Przedmiot
Zamówienia

Termin
składania

ofert
Wspólny słownik zamówień (CPV) Szczegóły

 1/23
Budowa Posterunku

Policji w gminie Sońsk -
zaprojektuj i wybuduj w
systemie modułów 3D.

23.01.2023
r.

godz. 11:00
 

UWAGA
zmiana
terminu

składania
ofert na
dzień

25.01.2023
r.

godzina
11:00

71000000-8 - Usługi architektoniczne,
budowlane, inżynieryjne i kontrolne71200000-0
- Usługi architektoniczne i podobne71220000-6 -

Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie

obiektów budowlanych 71320000-7 - Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania

45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie
posterunków policji 45320000-6 - Roboty

izolacyjne 45324000-4 - Roboty w zakresie
okładziny tynkowej 45400000-1 - Roboty

wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych 45262500-6 - Roboty murarskie i

murowe 45410000-4 - Tynkowanie 45261410-1 -
Izolowanie dachu 45261220-2 - Malowanie
dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne 45450000-6 -
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu
rusztowań 45330000-9 - Roboty instalacyjne

wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 -
Instalowanie urządzeń grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 -
Instalowanie centralnego ogrzewania

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji
ciepła 45332400-7 - Roboty instalacyjne w

zakresie urządzeń sanitarnych 45310000-3 -
Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 -
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych 45316000-5 - Instalowanie
systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń
elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu
elektrycznego w budynkach 45421100-5 -

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementów 45421141-4 - Instalowanie przegród

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek 45431100-8 -

Kładzenie terakoty 45442100-8 - Roboty
malarskie 39150000-8 - Różne meble i

wyposażenie

link

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/601867
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712291


 2 /23

Świadczenie usług
medycznych w zakresie

badań lekarskich,
pobrań krwi osób

zatrzymanych przez
Policję dla podległych

jednostek KMP/KPP
garnizonu

mazowieckiego

           
14.02.2023r.

            
godz. 08:00

85121000 -3 usługi medyczne link

 3/23

Zakup ambulansu
kryminalistycznego

służącego do
wykrywania
przestępstw
przeciwko

środowisku
naturalnemu - zakup
współfinansowany z

Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony

Środowiska i
Gospodarki Wodnej

w Warszawie

28.03.2023
r.

godz. 10:00
UWAGA
zmiana
terminu

składania
ofert na
dzień

04.04.2023
r.

godzina
08:00

34114000-9 link

 4 /23

Świadczenie usług
medycznych w zakresie

badań lekarskich,
pobrań krwi osób

zatrzymanych przez
Policję dla podległych

jednostek KMP/KPP
garnizonu

mazowieckiego

12.04.2023
r. godzina

08:00
85121000-3 link

 5/23

Kompleksowa
dostawa paliwa
gazowego-gazu

ziemnego
wysokometanowego

dla potrzeb
jednostek Policji

garnizonu
mazowieckiego

12.05.2023r.
godzina
10:00

                                                                 
09123000-7-  gaz ziemny, 65210000-8 –

przesył gazu
link

https://platformazakupowa.pl/transakcja/719250
https://platformazakupowa.pl/transakcja/743275
https://platformazakupowa.pl/transakcja/747684
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/752189


 6/23

„Modernizacja
przebudowa  wraz  
z  wyposażeniem    
Stacji    Kontroli    

Pojazdów    KWP  zs. 
w Radomiu przy ul.
Energetyków 14”

- zaprojektuj i
wybuduj.

04.05.2023
r.

godz. 11:00

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 Usługi

architektoniczne i podobne, 71220000-6 Usługi
projektowania architektonicznego, 71221000-3

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów
budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w

zakresie projektowania,   45320000-6 Roboty
izolacyjne, 45324000-4 Roboty w zakresie
okładziny tynkowej, 45400000-1 Roboty

wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych, 45262500-6 Roboty murarskie i

murowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45261410-1
Izolowanie dachu, 45420000-7 Roboty w

zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie, 45443000-4 Roboty

elewacyjne,45450000-6 Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe, 45262100-2 Roboty

przy wznoszeniu rusztowań, 45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne, 45331000-6

Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza, 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania,
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie

sprzętu sanitarnego, 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w

zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych, 45316000-5 Instalowanie

systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
45315000-8 Instalowanie urządzeń

elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu
elektrycznego, 45421100-5 Instalowanie drzwi i

okien i podobnych elementów, 45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7
Kładzenie płytek, 45431100-8 Kładzenie
terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie,
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

link

 7/23

Zakup ambulansu
kryminalistycznego

służącego do
wykrywania
przestępstw
przeciwko

środowisku
naturalnemu - zakup
współfinansowany z

Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony

Środowiska i
Gospodarki Wodnej

w Warszawie

21.04.2023
r.

godz. 10:00
UWAGA
zmiana
terminu

składania
ofert na
dzień

24.04.2023
r.

godzina
10:00

34114000-9 link

 8/23

„Zakup i dostawa
węgla

eko – groszku
dla jednostek

garnizonu
mazowieckiego”

25.05.2023r.
godzina
10:00

09111000-0 Link

 9/23

Świadczenia
medyczne z zakresu

profilaktycznej
opieki zdrowotnej w

Policji i szczepień
ochronnych

22.05.2023
r.

godz. 10:00
85147000 – 1 link

https://platformazakupowa.pl/transakcja/753112
https://platformazakupowa.pl/transakcja/753816
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/766734
https://platformazakupowa.pl/transakcja/766274


 10/23

„Modernizacja
przebudowa  wraz  
z  wyposażeniem    
Stacji    Kontroli    

Pojazdów    KWP  zs. 
w Radomiu przy ul.
Energetyków 14”

- zaprojektuj i
wybuduj.

06.06.2023
r.

godz. 11:00

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne  i  kontrolne,  71200000-0  Usługi
architektoniczne i podobne, 71220000-6 Usługi
projektowania  architektonicznego,  71221000-3
Usługi  architektoniczne  w  zakresie  obiektów
budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w
zakresie  projektowania,    45320000-6  Roboty
izolacyjne,  45324000-4  Roboty  w  zakresie
okładziny  tynkowej,  45400000-1  Roboty
wykończeniowe  w  zakres ie  ob iektów
budowlanych,  45262500-6  Roboty  murarskie  i
murowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45261410-1
Izolowanie  dachu,  45420000-7  Roboty  w
zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej  oraz
roboty  ciesielskie,  45443000-4  Roboty
elewacyjne,45450000-6  Roboty  budowlane
wykończeniowe, pozostałe, 45262100-2 Roboty
przy  wznoszeniu  rusztowań,  45330000-9
Hydraulika  i  roboty  sanitarne,  45331000-6
I n s t a l a c j e  c i e p l n e ,  w e n t y l a c y j n e  i
konfekcjonowania  powietrza,  45331100-7
Instalowanie  centralnego  ogrzewania,
45332400-7  Roboty  instalacyjne  w  zakresie
sprzętu  sanitarnego,  45310000-3  Roboty
instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w
zakres ie  okablowania  oraz  insta lac j i
elektrycznych,  45316000-5  Instalowanie
systemów  oświetleniowych  i  sygnalizacyjnych,
45315000-8  Ins ta lowan ie  u rządzeń
elektrycznego  ogrzewania  i  innego  sprzętu
elektrycznego, 45421100-5 Instalowanie drzwi i
okien  i  podobnych  elementów,  45430000-0
Pokrywanie  podłóg  i  ścian,  45431000-7
Kładzenie  płytek,  45431100-8  Kładzenie
terakoty,  45442100-8  Roboty  malarskie,
39150000-8  Różne  meble  i  wyposażenie

link

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 16.05.2023
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu

Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Marcula Wydział Łączności i Informatyki -

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Osoba modyfikująca informację:
Anna Ozga

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/767552
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/rejestr/37330,dok.html

