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Ogłoszenie nr 540207517-N-2020 z dnia 21-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595966-N-2020 

Data: 16/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Pasaż Karola Rudowskiego  10, 97-300  Piotrków Trybunalski,

woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.5 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: Część I: 1) Wykaz usług, w szczególności potwierdzający, że wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające

na przeprowadzeniu szkolenia, obejmującego druk 3D w technologii FDM na poziomie podstawowym o wartości każdego z nich na kwotę

minimum 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane) – wg załącznika nr 5 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Część I: 1) Wykaz usług, w szczególności potwierdzający, że wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na

przeprowadzeniu szkoleń dla grup minimum 10 osobowych, obejmujących druk 3D w technologii FDM na poziomie podstawowym o łącznej

wartości tych usług minimum 100 000,00 zł brutto (wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane)

– wg załącznika nr 5 do SIWZ”. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6 

Punkt: 2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-29,

godzina: 09:00, Skrócenie terminu 
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