Ogłoszenie nr 500060876-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.
Zarszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614787-N-2017
Data: 2017-11-10
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, Krajowy numer identyfikacyjny
18029586600000, ul. Nowosielce 206, 38530 Zarszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
134 653 980, e-mail renataczajnik@interia.pl, faks 134 653 980.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsckr-nowosielce.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://zsckr-nowosielce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-480
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data 2017-11-20 godz: 09:50
W ogłoszeniu powinno być: Data 2017-11-22 godz: 09:50
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk demonstracyjnych - pomocy
dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZSCKR w Nowosielcach” W
skład zamówienie wchodzi następujący asortyment: Zestaw panelowy: Podstawy Elektroniki i
Elektrotechniki Samochodowej – 1 szt Zestaw panelowy: Oświetlenie Pojazdu samochodowego – 1
szt Stanowisko testowania alternatorów z falownikiem z modułem do rozruszników – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 3 do SIWZ oraz wzór umowy,
stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy posiadający
wszelkie Certyfikaty, instrukcje obsługi w języku Polskim oraz inne niezbędne dokumenty
przypisane do poszczególnego produktu. Wykonawca winien udzielić gwarancji na przedmiot
zamówienia na okres wskazany przez producentów
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk demonstracyjnych pomocy dydaktycznych dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do ZSCKR w
Nowosielcach” W skład zamówienie wchodzi następujący asortyment: Zestaw panelowy: Podstawy
Elektroniki i Elektrotechniki pojazdowej – 1 szt Zestaw panelowy: Oświetlenie Pojazdu
samochodowego – 1 szt Stanowisko testowania alternatorów z falownikiem 12/24V z modułem do
rozruszników – 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 3 do SIWZ
oraz wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Oferowany asortyment ma być fabrycznie
nowy posiadający wszelkie Certyfikaty, instrukcje obsługi w języku Polskim oraz inne niezbędne
dokumenty przypisane do poszczególnego produktu. Wykonawca winien udzielić gwarancji na
przedmiot zamówienia na okres wskazany przez producentów

