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Numer: 74170-2017

Data: 26/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Kaszubskie im. Fredera w Kartuzach, Krajowy numer identyfikacyjny 001237537, ul. Kościerska  1, 83-300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

586 811 442, e-mail muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.muzeum-kaszubskie.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:
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Numer sekcji: I

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kaszubskie im. Fredera w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 001237537, ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy,

woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 811 442, e-mail janinajank@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): www.muzeum-kaszubskie.pl

W ogłoszeniu powinno być: I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kaszubskie im. Fredera w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 001237537, ul. Kościerska 1, 83-300

Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 811 442, e-mail muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): www.muzeum-

kaszubskie.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/05/2017, godzina: 15:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać

powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta ma być sporządzona w języku polskim

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 15:00, Skrócenie

terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta ma być sporządzona w języku

polskim
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