
Ogłoszenia powiązane: 

Ogłoszenie nr 47542-2017 z dnia 21-03-2017 - Rzeszów  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostarczenie  
do siedziby Zamawiającego artykułów promujących projekt pn.  
Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackie...  
Termin składania ofert/wniosków: 29-03-2017 

 

Ogłoszenie nr 51373 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. 
 

Rzeszów:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 47542 
Data: 21/03/2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Województwo Podkarpackie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058132400000, ul. al. Łukasza 
Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail 
administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701. 
  
Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.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.1) Tekst, który należy zmienić: 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: II 
Punkt: 8 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 
30  
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Okres w dniach: 28  
 
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: 29/03/2017, godzina: 10:00 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=16498273-6517-4618-8b37-331d8840ad09&path=2017%5c03%5c20170321%5c47542_2017.html


  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu: Data: 30/03/2017, godzina: 10:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: II 
Punkt: 9 
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Do sekcji II.8: Termin realizacji zamówienia: do 30 dni, licząc 
od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 
 
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Do sekcji II.8: Termin realizacji zamówienia: do 28 
dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). 
 


