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Ogłoszenie nr 336083 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Opole: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 333009

Data: 28/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141258500000, ul. ul. 1 Maja  29, 45068   Opole, woj.

opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 15 101, e-mail hsiuta@powiatopolski.pl, faks 77 54 15 103. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatopolski.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: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium

w wysokości 12000,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą. Wadium

w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto Zamawiającego (tj. Powiat Opolski)

nr 96 1020 3668 0000 5602 0015 8774 z dopiskiem "Wadium na przetarg: Dostawa energii elektrycznej na

rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego –

AG.272.10.2016.HS” a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna (wg pkt.2 powyżej) należy załączyć do oferty w oryginale.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07/11/2016r. o godz. 11:30 

W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca zapewni jako część swojej oferty
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wadium w wysokości 12000,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.

Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto Zamawiającego (tj. Powiat

Opolski) nr 96 1020 3668 0000 5602 0015 8774 z dopiskiem "Wadium na przetarg: Dostawa energii

elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego –

AG.272.10.2016.HS” a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna (wg pkt.2 powyżej) należy załączyć do oferty w oryginale.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15/11/2016r. o godz. 11:30 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 07/11/2016, godzina: 11:30, 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: 15/11/2016, godzina: 11:30, 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 
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