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Ogłoszenie nr 500229210-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620441-N-2018
Data: 21/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Bydgoska Agencja Rozowju Regionalnego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 341515088, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 52 585 88
23, e-mail edyta.wiwatowska@barr.pl, mklimkiewicz1@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.barr.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych (w tym skład, przygotowanie do druku, drukowanie) tłumaczeniem na język angielski na podstawie projektów
dostarczonych przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu: 1) - 21 rodzajów ulotek dwustronnych A4 w j. polskim – 5.000 szt. każdego rodzaju 2) - Ulotki z pkt. 1 w
j. angielskim – 5.000 szt. każdego rodzaju 3) - Katalog polski A4, druk dwustronny, liczba stron: 44 strony środkowe + 4 strony okładki – 500 egz. 4) - Katalog angielski – katalog z pkt. 3 w j.
angielskim - 500 egz. 5) – Teczki ofertowe - Format: mieszczący wewnątrz elementy formatu A-4 (teczka powinna pomieścić min. 23 kartki formatu A-4 o gramaturze 200g/m2), wymiary po złożeniu
minimum 215 x 303 mm – 5.000 egz. (2.500 egz. w j. polskim + 2.500 egz. w j. angielskim) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych (w tym przygotowanie do druku, drukowanie) z tłumaczeniem na język angielski na podstawie projektów
dostarczonych przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu: 1) - 21 rodzajów ulotek dwustronnych A4 w j. polskim – 5.000 szt. każdego rodzaju 2) - Ulotki z pkt. 1 w
j. angielskim – 5.000 szt. każdego rodzaju 3) - Katalog polski A4, druk dwustronny, liczba stron: 44 strony środkowe + 4 strony okładki – 500 egz. 4) - Katalog angielski – katalog z pkt. 3 w j.
angielskim - 500 egz. 5) – Teczki ofertowe - Format: mieszczący wewnątrz elementy formatu A-4 (teczka powinna pomieścić min. 23 kartki formatu A-4 o gramaturze 200g/m2), wymiary po złożeniu
minimum 215 x 303 mm – 5.000 egz. (2.500 egz. w j. polskim + 2.500 egz. w j. angielskim) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 6 do SIWZ.

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: 2018-10-01, godzina: 15:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-02, godzina: 15:00
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