Ogłoszenie nr 2021/BZP 00154374/01 z dnia 2021-08-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu
grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4
1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.4.3.) Kod pocztowy: 35-051
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.4.7.) Numer telefonu: 798 870 512
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00154374/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 13:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00140333/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
Po zmianie:
2021-08-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00154374/01 z dnia 2021-08-19

UWAGA: Z uwagi na zmianę treści formularza ofertowego wszyscy wykonawcy, którzy do dnia
19 sierpnia 2021 r. złożyli oferty, proszeni są o ich korektę (poprzez zmianę daty związania
ofertą). Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Korekty
oferty dokonuje się zatem poprzez - przed upływem terminu do składania ofert - wycofanie oferty
i złożenie nowej za pośrednictwem Formularza składania oferty.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-08-27 10:00
Po zmianie:
2021-08-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-27 11:00
Po zmianie:
2021-08-31 11:00
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE
UWAGA: Z uwagi na zmianę treści formularza ofertowego wszyscy wykonawcy, którzy do dnia
19 sierpnia 2021 r. złożyli oferty, proszeni są o ich korektę (poprzez zmianę daty związania
ofertą). Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Korekty
oferty dokonuje się zatem poprzez - przed upływem terminu do składania ofert - wycofanie oferty
i złożenie nowej za pośrednictwem Formularza składania oferty.

2021-08-19 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

