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Temat: Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 49158-2015
Nadawca: Biuletyn UZP <biuletynzp@uzp.gov.pl>
Data: 2015-03-05 16:35
Adresat: Undisclosed recipients:;
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu
2015-03-05 o godzinie 16:35 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 2015-03-05 o godzinie 16:35 (numer ogłoszenia 49158-2015).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie
odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy
kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.
49158-2015.html

Numer ogĹoszenia: 49158 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43664 - 2015 data 26.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4
( sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok.
nr 4 ( sekretariat)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 35 gospodarstw domowych w
Gminie Pilchowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ.
Wymagany termin gwarancji: warunki, okres i zakres gwarancji opisano w ZAŁACZNIKU NR 4 do SIWZ
opis przedmiotu zamówienia, oraz w ZAŁACZNIKU NR 5 do SIWZ wzór umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny.
Wszystkie wymienione sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem
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atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia...
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 35 gospodarstw
domowych w Gminie Pilchowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁACZNIK NR 4
do SIWZ po zmianach z dnia 05.03.2015r. Wymagany termin gwarancji: warunki, okres i zakres
gwarancji opisano w ZAŁACZNIKU NR 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia . , oraz w ZAŁACZNIKU
NR 5 do SIWZ wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny. Wszystkie wymienione sprzęty stanowiące przedmiot
zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia...
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ po zmianach z dnia 05.03.2015r..
Załączniki:
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