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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 571672-N-2017 

Data: 05-09-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. 

ul. Smętka  7, 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail 

edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl, faks 874 284 565. 

Adres strony internetowej (url): www.pzosipo.gizycko.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 1.4 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Dokumenty składane 

wraz z ofertą winny być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. 

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na

każdej stronie zawierającej informację, przy czym poświadczenia tego dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dostawa i montaż specjalistycznego 

wyposażenia pracowni utworzonych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Dostawa i montaż tablic 

informacyjnych w szkole. Dostawa schodołazu ze szkoleniem. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń

do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego” nie otwierać

do dnia 14.09.2017 r. do godz. 10:30”. Część…………… 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego. Dokumenty

składane wraz z ofertą winny być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem



kopii. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem na każdej stronie zawierającej informację, przy czym poświadczenia tego dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dostawa i montaż specjalistycznego 

wyposażenia pracowni utworzonych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Dostawa i montaż tablic 

informacyjnych w szkole. Dostawa schodołazu ze szkoleniem. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń

do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego” nie otwierać

do dnia 19.09.2017 r. do godz. 10:30”. Część…………… 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV. 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-14, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-19, godzina: 10:00, 


