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Ogłoszenie nr 540132693-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557685-N-2020 

Data: 03/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul.

ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61

8694 809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-22, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-24, godzina: 12:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5) Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy złożyć do dnia 22.07.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w

Poznaniu w Kancelarii pokój nr 1 lub za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia 22.07.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi

w dniu 22.07.2020 r. godz.12:15 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1. UWAGA: Zamawiający dopuszcza także i

rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie

elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełna lista kwalifikowanych

podmiotów zaufania, u których Wykonawca może uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, znajduje się na stronie www.nccert.pl. 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy złożyć do dnia 24.07.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego przy ul.

Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii pokój nr 1 lub za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia 24.07.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie złożonych

ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 r. godz.12:15 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza także i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane

w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełna lista kwalifikowanych

podmiotów zaufania, u których Wykonawca może uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, znajduje się na stronie www.nccert.pl. 
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