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Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 340764-2016 z dnia 10-11-2016 - Gdańsk
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek
i ...
Termin składania ofert/wniosków: 18-11-2016

Ogłoszenie nr 340815 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 340764
Data: 10/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19048233600000,
ul. ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 3462611,
3011226, e-mail skogdansk@skogdansk.pl, faks 583 462 611.
Adres strony internetowej (url): www.sko.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: KOMUNIKACJA: Wymagane jest złożenie ofert w
formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Miejsce składania
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ofert: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdańsk, piętro IV, biuro podawcze (czynna w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz.
7.30 do godz. 15.30).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów i/lub oświadczeń: a) aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012
Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 20126 r., poz. 1113 ze zm.).
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