
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131947-2015 z dnia 2015-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilicą
Sukcesywna, w zależności od każdorazowo określonych potrzeb Zamawiającego, dostawa na jego rzecz, pod wskazany
powyżej adres, według sporządzanych każdorazowo przez Zamawiającego zamówień co do rodzajów, ilości oraz
terminów ...
Termin składania ofert: 2015-09-21

Numer ogłoszenia: 238900 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 131947 - 2015 data 07.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, woj.

mazowieckie, tel. 48 6743800, fax. 048 6740040.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrektora SPZOZ,znajdujący się na pierwszym piętrze

budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43, 26-420 Nowe

Miasto..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 24.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrektora SPZOZ,znajdujący się na pierwszym piętrze

budynku ADMINISTRACJI Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 43, 26-420 Nowe

Miasto..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I.

W ogłoszeniu jest: Brak jest: ZAŁĄCZNIKA I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

W ogłoszeniu powinno być: Winno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawców ofert częściowych na

rzeczy opisane w pozycjach od numeru 1 do numeru 4 i nadaje im nazwę: ZADANIE NR 1 oraz dopuszcza

możliwość złożenia oferty częściowej na rzeczy opisane w pozycji 5 i nadaje tej części zamówienia nazwę:

ZADANIE NR 1A.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ nr I.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawców ofert częściowych na

rzeczy opisane w pozycjach od numeru 1 do numeru 4 i nadaje im nazwę: ZADANIE NR 1 oraz dopuszcza

możliwość złożenia oferty częściowej na rzeczy opisane w pozycji 5 i nadaje tej części zamówienia nazwę:

ZADANIE NR 1A.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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