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Ogłoszenie nr 540206003-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599435-N-2020 

Data: 19/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński, Krajowy numer identyfikacyjny 00120877700000, ul. al. Jana Pawła II 

22a, 70-453  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail

przetargi@usz.edu.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/usz 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Pudła zielnikowe materiał - tektura introligatorska 3 mm, ranty wzmocnione

taśmą płócienną w kolorze niebieskim, wymiary: wysokość - 21 cm, krótszy bok, w tym jeden

otwierany - 32,5 cm, dłuższy bok - 50 cm, wszystkie wymiary podane są z uwzględnieniem

pokrywy, pokrywa wysokości około 7 cm, na froncie pokrywy pudełka (krótszy bok) pasek

tektury z możliwością przyczepienia etykiety, na spodzie pudełka, od strony otwieranego boku

przymocowany fragment taśmy płóciennej w formie ucha w celu ułatwienia wysuwania pudła z
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regału 2 000 szt. Pudła zielnikowe na grzyby i porosty pudełko kartonowe o wymiarach 6 mm x

9 mm x15 mm (konstrukcja pudełka tak jak pudełko na karty do gry) wykonane ze sztywnego

kartonu, sklejone za pomocą bocznego paska klejowego, dostarczane na płasko, do

samodzielnego składania 1 500 szt. Papier do przekładania arkuszy zielnikowych papier cienki,

półprzezroczysty, w arkuszach o wymiarach A2 ( 600 mm x 840 mm 50 000 szt. Koperta

roślinna mała papier biały, gramatura 80g.m2; koperta o wymiarach po złożeniu: 60 mm x 90

mm, skrzydła boczne ścięte, wycięcie górnej klapki docięcie do formatu oraz bigowanie linii

zgięć 8 000 szt. 

W ogłoszeniu powinno być: Pudła zielnikowe materiał - tektura introligatorska 3 mm, ranty

wzmocnione taśmą płócienną w kolorze niebieskim, wymiary: wysokość - 21 cm, krótszy bok,

w tym jeden otwierany - 32,5 cm, dłuższy bok - 50 cm, wszystkie wymiary podane są z

uwzględnieniem pokrywy, pokrywa wysokości około 7 cm, na froncie pokrywy pudełka

(krótszy bok) pasek tektury z możliwością przyczepienia etykiety, na spodzie pudełka, od strony

otwieranego boku przymocowany fragment taśmy płóciennej w formie ucha w celu ułatwienia

wysuwania pudła z regału 2 000 szt. Pudła zielnikowe na grzyby i porosty pudełko kartonowe o

wymiarach 60 mm x 90 mm x15 mm (konstrukcja pudełka tak jak pudełko na karty do gry)

wykonane ze sztywnego kartonu, sklejone za pomocą bocznego paska klejowego, dostarczane

na płasko, do samodzielnego składania 1 500 szt. Papier do przekładania arkuszy zielnikowych

papier cienki, półprzezroczysty, w arkuszach o wymiarach A2 ( 600 mm x 840 mm 50 000 szt.

Koperta roślinna mała papier biały, gramatura 80g.m2; koperta o wymiarach po złożeniu: 60 mm

x 90 mm, skrzydła boczne ścięte, wycięcie górnej klapki docięcie do formatu oraz bigowanie linii

zgięć 8 000 szt. 


