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Ogłoszenie nr 540042876-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 517878-N-2020 

Data: 28/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Termy Maltańskie Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 63435575500000, ul. Termalna  1, 61-028  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 61 222 61 01, e-mail irena.piotrowicz@termymaltanskie.com.pl, faks 61 222 61 57. 

Adres strony internetowej (url): www.termymaltanskie.com.pl 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-11, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-12, godzina: 12:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.5) 

W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod

adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2020 r. o godz. 12:00. 3. W

przypadku złożenia oferty po tym terminie zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Decydujące znaczenie dla oceny

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. w dniu

11.03.2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Termalna 1, sala konferencyjna „Termalna” - I piętro, za pomocą

platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie . 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie

zakupowej pod adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie. 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2020 r. o godz.

12:00. 3. W przypadku złożenia oferty po tym terminie zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Decydujące znaczenie dla

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. w

dniu 12.03.2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Termalna 1, sala konferencyjna „Termalna” - I piętro, za pomocą

platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie . 
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