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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22,woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl.
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

3.

Tytuł: Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie
historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"

4.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 18.06. 2018 r. pod numerem 574451-N-2018.

4.

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.42.3.2018.

5.

Numer sekcji: II

5.1.

Punkt II.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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
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:
miesiącach: 12

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
6.

Numer sekcji:IV

6.1.

Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data:2018-07-10, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 10:00,
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5.2.

Punkt IV.6.6. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 24 lipca 2018 roku o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr
810;
W ogłoszeniu powinno być: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 25 lipca 2018 roku
o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna
22, pokój nr 810;

6.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 3 lipca 2018 r.
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