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Stegna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634909-N-2018

Data: 11/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 17006303000000, ul. ul. Morska  11, 82103

  Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 384, e-mail mors@domypomocy.pl, faks

-552 478 205.

Adres strony internetowej (url): http://www.dpsmors.pl/pl/mors/przetargi/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data rozpoczęcia: 2018-11-12

lub zakończenia: 2019-03-01

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data rozpoczęcia:

2018-11-12 lub zakończenia: 2019-03-11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1) Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu

umowy jest data zawarcia umowy. W sekcji II 8 podano jedynie szacunkową datę zawarcia

umowy. 2) Planowanym terminem wykonywania robót budowlanych jest: od 07.01.2019r. do 1

marca 2019r. Materiały, wyroby ( w tym meble), urządzenia należy zamówić z odpowiednim

wyprzedzeniem. Kompletne roboty muszą być ukończone do dnia 01 marca 2019r. z uwagi na

rozpoczynający się turnus rehabilitacyjny.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data

zawarcia umowy. W sekcji II 8 podano jedynie szacunkową datę zawarcia umowy. 2)

Planowanym terminem wykonywania robót budowlanych jest: od 07.01.2019r. do 11.03 2019r.

przy czym remont recepcji do dnia 01.03.2019r. Materiały, wyroby (w tym meble), urządzenia

należy zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem. Kompletne roboty w holu recepcji powinny być

ukończone do dnia 1 marca 2019r. z uwagi na rozpoczynający się turnus rehabilitacyjny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6

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

postępowaniu: Data: 2018-10-29, godzina: 11:00,

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

postępowaniu: Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
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