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Ogłoszenie nr 500175571-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591528-N-2018
Data: 20/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jana III
Sobieskiego 5, 14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 800, email sekretariat@powiat.ostroda.pl, faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.ostroda.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

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: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak. Informacja na temat wadium.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy
pięćset złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018 - 07 - 31 do godz. 11:00 w
formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6); w formie pieniądza przelewem na konto: PKO BP
O/Gdańsk nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na
koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 - 07 - 31 o godz. 11:00;[...].
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W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak. Informacja na temat
wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.500,00 PLN (słownie: pięć
tysięcy pięćset złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018 - 08 - 03 do godz. 11:00
w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6); w formie pieniądza przelewem na konto: PKO BP
O/Gdańsk nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Wadium musi się znajdować fizycznie na
koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2018 - 08 - 03 o godz. 11:00;[...].

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 - 07 - 31, godzina: 11:00, [...].
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018 - 08 - 03, godzina: 11:00, [...].
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