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Ogłoszenie nr 540273170-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Morąg:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 634002-N-2019 

Data: 09/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 23977000000000, ul. Szymanowo  2, 14-300  Morąg, woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, tel. 897 574 569, e-mail sosw@interia.pl, faks 897 574 569. 

Adres strony internetowej (url): www.szymanowo.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Pkt 2 ppkt 2) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego całodobowo

przez 7 dni w tygodniu (w tym w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy) na stacji paliw oddalonej od siedziby Zamawiającego nie dalej

niż 5,0 km. 

W ogłoszeniu powinno być: Pkt 2 ppkt 2) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego co

najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem

tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Pkt 2 ppkt 3) Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, odbywać się będzie bezgotówkowo i

rozliczane będzie nie częściej niż raz w tygodniu, na podstawie asygnat wystawianych przez obsługę stacji paliw. 

W ogłoszeniu powinno być: Pkt 2 ppkt 3)Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, odbywać się będzie

bezgotówkowo i rozliczane będzie nie częściej niż raz w tygodniu, na podstawie asygnat wystawianych przez obsługę stacji paliw lub przy

użyciu kart flotowych. 

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: 2019-12-17, godzina: 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-12-18, godzina:

11:00 
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