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2012-11-09 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - usługi - świadczenie usług 

ochrony osób i mienia, w tym także monitoringu sygnałów 

drogą radiową z lokalnego systemu alarmowego. Przedmiot 

zamówienia jest zaklasyfikowany pod nr 79710000-4 

zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV).  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (pdf) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-12-20 

10:00 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

- część I zamówienia.pdf 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

- część II 

zamówienia.pdf 

2012-11-06 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - usługi - świadczenie usług 

wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości 

zarządzanych przez zamawiającego z uwzględnieniem 

selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, makulatura)...  

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-11-14 

10:00 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

(20.11.2012 r.).pdf 

2012-11-06 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - usługi - sprzątania powierzchni 

wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów 

zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów 

zielonych..  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-12-17 

10:00 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej 

oferty.pdf 

2012-10-30 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony -  

UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 

 W LATACH 2013 - 2014 

  

2012-12-10 

11:15 

Zawadomienie o 

wyborze 

najkorzystniejszej 

umowy MAXIMA 

FIDES.docxf 

Wyjaśnienie treści 

SIWZ.pdf 

Odpowiedzi na 

pytania.pdf 

Komplet 

załączników.zip 

2012-10-23 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - „Remont 

pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego przy Al. 

Piłsudskiego 8 w Łodzi na piętrach II, IV, VI, XII, XIII i 

XIV” realizowane w ramach zadania „Utrzymanie 

nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ”.  

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-11-07 

10:00 

Ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia.pdf 

2012-10-23 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - "Rozbiórka 

budynku biblioteki w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2a”  

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-11-07 

11:00 

Ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia.pdf 
 

http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia%20-%20II.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20zmianie%20ogloszenia%20-%20II.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/1.%20Ogloszenie%20o%20wszczeciu%20postepowania%20%2809.11.2012%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20I%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20I%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20I%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20II%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20II%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20II%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/09_11_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20-%20czesc%20II%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_smieci/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu%20WYWOZ%20SMIECI.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_smieci/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_%2820.11.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_smieci/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_%2820.11.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_smieci/Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_%2820.11.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_sprzatanie/Ogloszenie%20o%20%20zmianie%20ogloszenia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_sprzatanie/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu%20SPRZATANIE%20%286.11.2012%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_sprzatanie/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_sprzatanie/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_11_2012_sprzatanie/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/zawadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20umowy%20MAXIMA%20FIDES.docx
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/zawadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20umowy%20MAXIMA%20FIDES.docx
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/zawadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20umowy%20MAXIMA%20FIDES.docx
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/zawadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20umowy%20MAXIMA%20FIDES.docx
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/zawadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20umowy%20MAXIMA%20FIDES.docx
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/Wyjasnienie%20tresci%20SIWZ.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/Wyjasnienie%20tresci%20SIWZ.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/Odpowiedzi%20na%20pytania.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/Odpowiedzi%20na%20pytania.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/komplet_zalacznikow.zip
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/31_10_2012_ubezpieczenie/komplet_zalacznikow.zip
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Lodz/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Lodz/Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Lodz/Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Kutno/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Kutno/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_10_2012_Kutno/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


 

2012-09-10 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - "Wymiana 2 

szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. 

Sienkiewicza 3”  

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-09-25 

10:00 

  

Przedłużenie terminu 

związania ofertą.pdf 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

(02.10.2012 r.).pdf 

  

2012-08-02 

2012-07-20 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - "Wymiana 2 

szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. 

Sienkiewicza 3” 

 

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (pdf) 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)  

2012-08-10 

10:00 
Unieważnienie.pdf 

2012-07-06 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - 

"Dostosowanie parteru budynku w Warcie przy ul. 

Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-07-20 

11:30 

Ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia.pdf 

  

2012-07-05 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - "Adaptacja 

pomieszczeń budynku Urzędu Marszałkowskiego i 

dostosowanie instalacji wewnętrznych do obowiązujących 

warunków p.poż.” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 

2012-07-20 

10:00 
Ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia.pdf 

---------- Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Zapytanie o cenę - usługi ochrony osób i mienia 

2012-03-23 

12:00 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej 

oferty.pdf 

2012-03-19 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - 

"Dostosowanie parteru budynku w Warcie przy ul. 

Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)  

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (pdf) 

2012-04-04 

10:00 
Unieważnienie 

postępowania 

ZNWŁ/ZP- IR/P/03/12 

Pismo o wyborze oferty 

(27.06.2012 r.).pdf 

---------- Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego  
Zapytanie o cenę - dostawa oleju opałowego 

2012-02-29 

14:00 

Ogłoszenie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

(07.03.2012 r.).pdf 

 

 

 

http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/3.%20przedluzenie%20terminu%20zwiazania%20oferta.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/3.%20przedluzenie%20terminu%20zwiazania%20oferta.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/2.%20Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2802.10.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/2.%20Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2802.10.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/10_09_2012/2.%20Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2802.10.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/02_08_2012/1.%20Ogloszenie%20o%20zmianie%20tresci%20ogloszenia%20i%20SIWZ.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/20_07_2012/Uniewaznienie.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_07_2012/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_07_2012/Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/06_07_2012/Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/05_07_2012/1.%20Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/05_07_2012/3.%20Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/05_07_2012/3.%20Ogloszenie%20o%20udzieleniu%20zamowienia.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/23_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/19_03_2012/Ogloszenie%20o%20zamowieniu.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/19_03_2012/Przedluzenie%20terminu%20zwiazania%20oferta.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/2012-06-29/Uniewaznienie.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/2012-06-29/Uniewaznienie.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/2012-06-29/Uniewaznienie.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/07_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2807.03.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/07_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2807.03.2012%20r.%29.pdf
http://www.znwl.pl/upload/zamowienia/07_03_2012/Ogloszenie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty%20%2807.03.2012%20r.%29.pdf

