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OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA

OG OSZENIE DOTYCZY:

Og oszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OG OSZENIU

Numer: 32975

Data: 13/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny 21096700100000, ul.

ul. Ko cielna  3, 73220   Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 957 682 031, faks 957 682 031.

Adres strony internetowej (url): www.bip.drawno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym mo na uzyska  dost p do narz dzi i urz dze  lub formatów plików,

które nie s  ogólnie dost pne:

SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU

II.1) Tekst, który nale y zmieni :

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W og oszeniu jest: 19.4. Wadium musi by  wniesione do dnia 21 pa dziernika 2016 r. do godziny 11:00.

19.5.Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  przelewem na konto zamawiaj cego w Gospodarczy

Bank Spó dzielczy w Choszcznie O/Drawno Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, tytu em „Wadium:

Przewóz dzieci do szkó  2017 r.” Kopi  przelewu nale y za czy  do oferty. 19.6. Wniesienie wadium w

pieni dzu b dzie skuteczne, je eli w podanym wy ej terminie znajdzie si  na rachunku bankowym

zamawiaj cego. 19.7. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych ni  pieni dz,

wykonawca sk ada wadium wraz z ofert  w siedzibie zamawiaj cego (sekretariat urz du) w terminie do 21

pa dziernika 2016 r. do godz. 11: 00, a do oferty za cza kserokopi .
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W og oszeniu powinno by : 19.4. Wadium musi by  wniesione do dnia 24 pa dziernika 2016 r. do

godziny 11:00. 19.5.Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  przelewem na konto zamawiaj cego w

Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Choszcznie O/Drawno Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, tytu em

„Wadium: Przewóz dzieci do szkó  2017 r.” Kopi  przelewu nale y za czy  do oferty. 19.6. Wniesienie

wadium w pieni dzu b dzie skuteczne, je eli w podanym wy ej terminie znajdzie si  na rachunku

bankowym zamawiaj cego. 19.7. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych ni

pieni dz, wykonawca sk ada wadium wraz z ofert  w siedzibie zamawiaj cego (sekretariat urz du) w

terminie do 24 pa dziernika 2016 r. do godz. 11: 00, a do oferty za cza kserokopi .

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W og oszeniu jest: Termin sk adania ofert 21/102016, godzina 11:00

W og oszeniu powinno by : Termin sk adania ofert 24/10/2016, godzina 11:00
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