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Ogłoszenie nr 540116344-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Skawina: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551429-N-2020 

Data: 25/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.mzu.skawina.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO 1. Okres leasingowania – 48 miesięcy, raty równe. 

W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI LEASINGU OPERACYJNE1. Okres leasingowania – 48 lub 47 miesięcy, raty równe. 

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: 2020-07-03, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-08,

godzina: 09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.1 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: 4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie później niż w

terminie do dnia 2020-07-03 do godz. 9:00. 5 Oferta wykonawcy, którego wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób

nieprawidłowy, zostanie odrzucona przez zamawiającego. 6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w

siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik podawczy – pok. 3. do dnia

2020-07-03 do godz. 9:00. Do oferty należy załączyć kopię wnoszonego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

W ogłoszeniu powinno być: 4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie

później niż w terminie do dnia 2020-07-08 do godz. 9:00. 5 Oferta wykonawcy, którego wadium nie zostało wniesione lub zostało

wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona przez zamawiającego. 6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy

złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik

podawczy – pok. 3. do dnia 2020-07-08 do godz. 9:00. Do oferty należy załączyć kopię wnoszonego wadium poświadczoną za zgodność z

oryginałem. 
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