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Treść

26.08.2021 12:52:44

Ewelina Miłoń-Czerwik

W dniu 26 sierpnia 2021 ze względu na omyłki pisarskie został zmieniony formularz ofertowy do
postępowania KZGW/KCP/147/2021. Zmiany nie wpływają na warunki postępowania, mają charakter
kosmetyczny i informacyjny.

Zmiany:
- Punkt 1: Wykreślono "W cenę wliczone są koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego." Zmiana nie wpływa na postępowanie.
- Punkt 3.1):
Było: Posiadam doświadczenie w realizacji druku publikacji (należy wypełnić tabelę referencji i
załączyć referencję oraz przesłać egzemplarz okładki oraz papier, który zostanie użyty przy produkcji
publikacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego).
Jest: Posiadam doświadczenie w realizacji zadania.
- Tabela referencyjna: dodano i podkreślono informacje - Do oferty należy dodać wstępny pomysł,
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu.
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Ewelina Miłoń-Czerwik
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Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register


Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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