
Ogłoszenie nr 500035826-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.  

Gdańsk: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 591748-N-2017  

Data: 25/09/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Politechnika Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 162000000, ul. Narutowicza  11/12, 

80-233   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, e-mail dzp@pg.gda.pl, 

faks 583 472 913.  

Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017 i 2018.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017 obejmujący rok obrotowy od 

01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wydania opinii wraz z raportem o prawidłowości, 

rzetelności i jasności danych wykazanych w badanym sprawozdaniu finansowym.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017 i 2018, obejmujący rok 

obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

oraz wydania sporządzonego przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania zgodnie z art. 

83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 8  

W ogłoszeniu jest: data zakończenia; 2018 -04-30  

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia; 2019 -04-30  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem 

terminu składania ofert, wadium w wysokości: 550,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w 

jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest 



zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 

227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed 

upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1 100,00 zł. 2. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 

227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert data: 2017 -10 -03, godzina: 09:30  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert data: 2017 -10 -09, godzina: 09:30  
 


