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Opole: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 49292 - 2017

Data: 22/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska  127, 45231   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel.

774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie dostawy oznakowania o łącznej ilości co najmniej 1000 szt. znaków drogowych. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

W ogłoszeniu powinno być: wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie dostawy oznakowania na co najmniej 500 szt. znaków drogowych każde. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30/03/2017, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/04/2017, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

W ogłoszeniu jest: termin otwarcia ofert: 30.03.2017 r., godz. 10:15. ...

W ogłoszeniu powinno być: termin otwarcia ofert: 03.04.2017 r., godz. 10:15. ...

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-03-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 2017-03-24 (numer ogłoszenia 50804-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl 

Urząd Zamówień Publicznych.
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