
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 129891-2009 z dnia 2009-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

Wykonanie wraz z dostawą kalendarzy promocyjnych na 2010 rok oraz kart ICE dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na III części: Część I - kalendarze promocyjne Powiatu Poznańskiego typu 

biznes; Część II - ścienne... 

Termin składania ofert: 2009-08-18  

Numer ogłoszenia: 280206 - 2009; data zamieszczenia : 14.08.2009 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  129891 - 2009 data 07.08.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 8410500, fax. 061 8480556. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.2).  

W ogłoszeniu jest:  4) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć: a) w zakresie części I-minimum 1 sztukę 

przykładowego kalendarza typu Extra z okleiny autorskiej, w miękkiej oprawie, wykonany w okresie 

ostatnich; b) w zakresie części II-minimum 1 sztukę przykładowego kalendarza ściennego, format A2, od 

6 do 13 kart drukowanych, wykonany w okresie ostatnich trzech lat..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 4) w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć: a) w zakresie części I-

minimum 1 sztukę przykładowego kalendarza typu Extra z okleiny autorskiej, w miękkiej oprawie, 

wykonany w okresie ostatnich; b) w zakresie części II-minimum 1 sztukę przykładowego kalendarza 

ściennego, format A3 lub A2 lub A1, od 6 do 13 kart drukowanych, wykonany w okresie ostatnich trzech 

lat..  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.3.4).  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  W związku z dokonaną zmianą siwz prowadzącą do zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wydłuŜa terminy składania i otwarcia ofert dla wszystkich części 

przedmiotowego postępowania. Wyznaczone zostają nowe terminy: - oferty naleŜy składać do dnia 
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21.08.2009r. do godz. 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 

18, 60 - 509 Poznań, pok. 002 - otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2009r. o godz. 11:05..  
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