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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541073-N-2017

Data: 28/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Akademia Techniczna, Krajowy numer identyfikacyjny 121229000, ul. gen Sylwestra Kaliskiego  2,

00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks

+48261839723.

Adres strony internetowej (url): www.wat.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach 30

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w

dniach dla zadania nr 1 - 42 dla zadania nr 2 - 30 dla zadania nr 3 - 42

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42

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: 2017-07-06, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-12, godzina: 09:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Formularz
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Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Dostawa pieca rurowego Carbolite Gero serii

MTF o średnicy 38 mm 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: Dostawa pieca rurowego

Carbolite Gero serii MTF o średnicy 38 mm Piec rurowy z programatorem 8-segmentowym, programator

umożliwiający zapis jednego programu zawierający do 8 segmentów – szt.1 Wszystkie wymagania szczegółowo

opisane w załączniku nr 3B do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42300000-9 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4)

Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 42 data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 30,00 Termin realizacji 10,00
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