
Oznaczenie sprawy: 4/2020

Muzeum w Gliwicach
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Ochrona osób i mienia Muzeum w Gliwicach od 18.12.2020 do 17.12.2021

Postępowanie prowadzone  w oparciu o rozdział 6 art. 138o ustawy Pzp pod nazwą

Ochrona osób i mienia Muzeum w Gliwicach od 18.12.2020 do 17.12.2021

W rozdziale IX pkt 14 ogłoszenia błędnie podany został rok w terminie składania ofert. Jest zapis:

14. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
"Ochrona mienia w Muzeum w Gliwicach w okresie od 18 grudnia 2020 roku do 17 grudnia 2021 r." Nie
otwierać przed 21 września 2019 godz. 11:15 "
15. Oferty należy złożyć do dnia 28.09.2019 r. do godz. 11:00 Miejsce składania: Gliwice ul. Dolnych Wałów
8a W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
17. otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2019r. o godz. 11:15 . Miejsce otwarcia: Muzeum w Gliwicach, ul.
Dolnych Wałów 8a.

Prawidłowy zapis powinien obejmować rok 2020 a nie jak błędnie podano 2019

W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o przesunięciu terminu ofert.

Nowy zapis rozdz.IX pkt 14 -16 otrzymują brzmienie:

14. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:

"Ochrona mienia w Muzeum w Gliwicach w okresie od 18 grudnia 2020 roku do 17 grudnia 2021 r." Nie
otwierać przed 1 października 2020 godz. 11:45 "

15. Oferty należy złożyć do dnia 1.10.2020 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Gliwice ul. Dolnych Wałów 8a
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
16. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.10.2020r. o godz. 11:45 . Miejsce otwarcia: Muzeum w Gliwicach, ul.
Dolnych Wałów 8a.

24-09-2020 r.  Teresa Samotus
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Z-ca Dyrektora Muzeum w Gliwicach

24-09-2020 r.  Beata Badura-Wituła
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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