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Ogłoszenie nr 500205314-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 605652-N-2018 

Data: 17/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-24, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-31, godzina:

10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wykonawca będzie świadczył usługi od dnia 02 grudnia od godz. 09:00 do dnia 15 grudnia 2018

r. do godziny 19:00. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu świadczenia usług do 18.12.2018 r., o czym Wykonawca

zostanie poinformowany z 72 godzinnym wyprzedzeniem. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca będzie świadczył usługi od dnia 02 grudnia od godz. 09:00 do dnia 15

grudnia 2018 r. do godziny 19:00. 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia obiektu (standardów świadczonej

usługi) na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy. Oferta, której zapisy nie będą zgadzały się ze stanem

faktycznym stwierdzonym w obiekcie, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający przed zawarciem umowy przeprowadzi wizytację celem

potwierdzenia zgodności złożonej oferty z założeniami SWZiP. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych

wizytacji obiektów po podpisaniu umowy, a nie później niż do dnia 01.12.2018 r. 

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 
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Punkt: 7) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oświadczenie o nazwie obiektu, w którym będą świadczone usługi wyżywienia jego dokładnym

adresie i odległości od obiektu, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania, złożone na załączniku nr 1 do SWZiP - formularz ofertowy

lub na odrębnym dokumencie. 

 

 
Drukuj


