
Oznaczenie sprawy: ZA.271.50.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego

realizowanych w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558106-N-2020
Data: 09/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul.
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks
32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-07-28, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 09:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Zamawiający umożliwia
Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy przedmiot niniejszego postępowania.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. (piątek) o godzinie 13:30 na terenie budynku Warsztatów
Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, przy ulicy Strzelców Bytomskich 25. Podczas wizji
lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez
Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne pytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po
odbyciu wizji lokalnej, należy zadawać w sposób i na zasadach określonych w SIWZ. Z uwagi na panującą
sytuację epidemiczną Zamawiający wymaga aby wszyscy przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w wizji
mieli zasłonięty nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe.

Inspektor

23-07-2020 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

23-07-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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