
Ogłoszenie nr 500274140-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 648568-N-2018

Data: 15/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47,

70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html Adres strony

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html Dostęp do

dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/769fd980-6d94-4a89-b7d8-27c...
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:

Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny

dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni

dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html Adres

strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Nie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906

/3523/tabela_ogloszen.html Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej

informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: Tak Inny sposób: Pocztą, przez posłańca lub osobiście Adres: Komenda

Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds.

Zamówień Publicznych pok. 301 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny,

bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
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