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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567199-N-2020

Data: 28/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., Krajowy numer

identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona  22, 85-862  Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, e-mail biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.pronatura.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:Data: 2020-08-05, godzina: 10:30,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu

na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje

z ogłoszeniem):NieWskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu> j.polsk

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,Skrócenie terminu składania wniosków,
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ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetargnieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):NieWskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu> j.polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.5

W ogłoszeniu jest: IV.6.5) Informacje dodatkowe:1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5

sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego wBydgoszczy przy ul. E. Petersona

22. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach.

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.5) Informacje dodatkowe:1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w

dniu 6 sierpnia 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego wBydgoszczy przy ul. E.

Petersona 22. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach.
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