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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557522-N-2020

Data: 02/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźno, Krajowy numer identyfikacyjny 00000151398327, ul. Ułańska  25, 42-120 

Miedźno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 178 010, e-mail ug@miedzno.pl, faks 343 178 030.

Adres strony internetowej (url): www.miedzno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-22, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Język polski

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/6476c629-bd8f-423f-94d3-8bcb65187a36



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w

Rozdziale 29 SIWZ i wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ. Zgodnie z pkt. 16.3

SIWZ publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21-07-2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu

Gminy. W przypadku utrzymania ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne otwarcie ofert może nastąpić on-line na żywo

o czym Zamawiający powiadomi przed terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną

informację na stronie internetowej www.bip.miedzno.akcessnet.net/

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały

wskazane w Rozdziale 29 SIWZ i wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ.

Zgodnie z pkt. 16.3 SIWZ publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22-07-2020 r. o godz. 10:30 w

siedzibie Urzędu Gminy. W przypadku utrzymania ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne otwarcie ofert może nastąpić

on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed terminem otwarcia ofert,

zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.bip.miedzno.akcessnet.net/

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/6476c629-bd8f-423f-94d3-8bcb65187a36


