
Ogłoszenie nr 540150745-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.

Toruń:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574099-N-2019
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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

87052597300000, ul. ul. Grudziądzka  159, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 056 6398119, 6398166, e-mail sekretariat@mpo.torun.pl, faks 566 398 120.

Adres strony internetowej (url): http://www.mpo.torun.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników do zbierania

odpadów wykonanych z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości

PE-HD typu MGB – 1100 i MGB-120 w następujących ilościach, tj.: 1) pojemnik MGB 1100

koloru szarego – 70 sztuk; 2) pojemnik MGB 120 koloru brązowego – 350 sztuk. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
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przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników do

zbierania odpadów wykonanych z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej

gęstości PE-HD typu MGB – 1100 i MGB-120 w następujących ilościach, tj.: 1) pojemnik

MGB 1100 koloru szarego – 70 sztuk; 2) pojemnik MGB 120 koloru brązowego – 350 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

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: 2019-07-24, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 09:00
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