Zespół Szkół Morskich
ul. Jana Sołtana 2
7ż-602 Świnoujście
Świnoujście, 20.05.2019 r.
irformagjq ?a stronę internetowq
o zmianie treścisiwz

dotyczy: postępowania

o

udzięlenie zamówięnia publicznego prowadzonego

w

trybie

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonyclr

w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust.8 uPzp pn.: Remont Hali
Warsztatów Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - II etap
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j, Dz, U, z 2018 r,, pQz. 1986 zę zm.) - dalej p.z.p., informuje, że
zmienia tęrmin składania i otwarcia ofęrt na dzięfi 2'7,05,2019r.
rozdział XI otrzymuje nowe następujące brzmienie

W związku z powyższym

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złoĘćw siędzibię Zamawiajlącego - Zespół Szkół Morskich, ul. Sołtana 2,
72-602 Swinoujścieo sekretariat w tęrminię do dnia 27.05,20|9 r., do godz. 10:00
Za tęrmin złożęniaofęrw nwńa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

2.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.27.05.2019 r., o godz. 10:30 w
Zamawiającego - Zespół Szkół Morskich, uI. Sołtana 2,72-602 Świnoujście

siedzibię

Zpoważanlem,

Ęrektor Zes
w

rngr mz.

lu Sukól Morsl<Łh
Ęnoujściu

Ogłoszenie nr 540098311-N-2019 z dnia20-05-2019 r.
Świnoujście:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMĄCJE O ZMIENIANYM PGŁOSZENIU
Numer; 544770-N-2019
Data:0810512019

SEKCJA I:ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Morskich, Krajowy numer idenĘfikacyjny 14478500000000, ul, ul. Jana
Sołtana 2,7ż-602 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.0-91
32|6287 w. 36, e-mail rozal@fomet com.pl, faks 0-9l 3216100,
Adres strony internetowej (url) : hĘs //www. zsm. edu.pl l przetar gil
Adres profilu nabywcy: https://www.zsm.edu.pllprzetargil
:

SEKCJA

II:

ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.

Punkt:2)

W ogloszeniu jest: Termin składania ofęń lub wniosków o dopuszczenie do udziafu w
postępowaniu

:

D atal. 20

19 -0 5

-23, go dzina:

1

0

:

00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-05-27, godzina: 10:00,

