
Ogłoszenie nr 540080541-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Radom:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538214-N-2019

Data: 17.04.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 67022345100000, ul. ul. Jana Kilińskiego 

30, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail

bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.

Adres strony internetowej (url): www.bip.radom.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: 2019-04-26, godzina: 10:00

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

postępowaniu:Data: 2019-04-30, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,

zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa

gadżetów promocyjnych miasta Radomia: Zestaw piśmienniczy 400 sztuk, Worek ze

sznurkiem do malowania - 1000 sztuk, Zawieszka odblaskowa - 1000 sztuk, Smycze w

czterechkolorach - 600 sztuk, Notes - 1000 sztuk, Power bank - 100 sztuk. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych miasta Radomia:

Zestaw piśmienniczy 400 sztuk, Worek ze sznurkiem do malowania - 1000 sztuk, Zawieszka

odblaskowa - 1500 sztuk, Smycze w czterechkolorach - 600 sztuk, Notes - 1000 sztuk, Power

bank - 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.
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