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Ogłoszenie nr 540153329-N-2020 z dnia 17-08-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572220-N-2020
Data: 07/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński, Krajowy numer identyfikacyjny 00120877700000, ul. al. Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail czusk@univ.szczecin.pl, faks 91 4441065.
Adres strony internetowej (url): https://zp.univ.szczecin.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zp.univ.szczecin.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 5

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-18, godzina:
08:30,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-24,
godzina: 08:30,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5 Nazwa: Część nr 5 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników
chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Szczegółowy zakres zamówienia określa
SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas
trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 23 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium
Znaczenie Cena brutto 60,00 Termin płatności faktur 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wymagany termin realizacji niniejszego
zamówienia: 23 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy – w zależności, które z wymienionych zdarzeń
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nastąpi wcześniej.

Drukuj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/fbdd32ab-f0d6-4d24-8a4a-b7f54a48b792

2/2

