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Ogłoszenie nr 540052801-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Przywidz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515454 

Data: 10/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przywidz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167499000000, ul. ul. Gdańska  7, 83-047 

Przywidz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 825 146, e-mail fundusze@przywidz.pl,

faks 586 825 225. 

Adres strony internetowej (url): www.przywidz.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: 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.) 

W ogłoszeniu powinno być: Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być

wystawione na Zamawiającego. Oryginał dokumentu, tj. gwarancje bankowe i

ubezpieczeniowe mogą być wniesione w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Natomiast potwierdzoną za zgodność

z oryginałem kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: 2020.03.26,godzina 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: 2020.04.09,godzina 11:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Zamawiający dopuszcza formę

elektroniczną tylko w zakresie: gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mogą być wniesione

w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

wystawcę dokumentu.Zamawiający informuje, ze otwarcie ofert jest jawne, jednak bez

możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.

Przeprowadzenie otwarcia ofert nastąpi poprzez transmisję online

https://www.youtube.com/channel/UCQp7ujwbIK0mW1BF6AVAH7g, co w sposób

wystarczający wypełni zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp. 


