
Ogłoszenie nr 540102700-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.

Pysznica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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Data: 28/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr 24 

, 37-403  Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail

zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.

Adres strony internetowej (url): https://pysznica.bip.gmina.pl/

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: Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert,

tj. do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu

składania ofert, tj. do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1. 2)

W ogłoszeniu jest: Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
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termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej

formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich

dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322,

parter, Kancelaria ogólna – Biuro podawcze do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

W ogłoszeniu powinno być: Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego

przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie

wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału

odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul.

Wolności 322, parter, Kancelaria ogólna – Biuro podawcze do dnia 17 czerwca 2020 r. do

godz. 12:00.

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: 2020-06-15, godzina: 12:00,

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

w postępowaniu: Data: 2020-06-17, godzina: 12:00,
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