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Rogoźnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526312-N-2020 

Data: 24/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27628737000000, ul. ul. Węgroda  59, 42-582  Rogoźnik,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2877519, e-mail zamowienia@pzdbedzin.pl, faks 32 2877885. 

Adres strony internetowej (url): www.bip-pzd.powiat.bedzin.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: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny

sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej: w postaci papierowej podpisaną własnoręcznym podpisem albo w

postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci

papierowej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku. 2. W przypadku

składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_bedzin - zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną pod linkiem umieszczonym na stronie nin.

postępowania na Platformie przetargowej. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej: w postaci papierowej podpisaną własnoręcznym podpisem albo

w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci

papierowej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku: - za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) lub za

pośrednictwem posłańca (kurierem), - osobiście, na parterze budynku PZD (po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem lub

zgłoszeniu tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia@pzdbedzin.pl), z ewentualnym poddaniem się wszelkim procedurom

mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego (dotyczy to również osoby będącej

posłańcem). 2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_bedzin - zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępną pod linkiem umieszczonym na stronie nin.

postępowania na Platformie przetargowej. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 


