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 Dziekan  
  

Nr zamówienia ZZ/170/009/D/19                                               Gdańsk, dnia 15.02.2019 r. 
 

   
     

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 
 

Dotyczy: Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro na dostawę obwodów drukowanych wielowarstwowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania ZZ/170/009/D/19. 
 

 

 

Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zamówieniu nr ZZ/170/009/D/19 dokonuje się następujących zmian: 

 

1.  W ogłoszeniu w  pkt. 2  ppkt. 1) i 2), ostatni wiersz tabeli: 

     Było: 

termin wykonania do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia 

              Po zmianie jest: 

termin wykonania do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

 

2.  W pkt. 5 Ogłoszenia o zamówieniu: 

      Było: 

              Wymagany przez zamawiającego, maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni  
              kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 
              Po zmianie jest: 
              Wymagany przez zamawiającego, maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi do 30 dni  
              roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

 

3.  W pkt. 6 a) 

     Było: 

 Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2019 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Politechnika    
 Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,   

              Budynek WETI A, pok. 116, faxem nr 58 347 24 45 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.  
      Po zmianie jest: 

      Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2019 r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Politechnika  

      Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,  

      Budynek WETI A, pok. 116, faxem nr 58 347 24 45 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl 

 

4. Zmianie ulega również załącznik nr 1 – wzór oferty. Zmodyfikowany wzór oferty, stanowi załącznik do    

niniejszej zmiany treści ogłoszenia. 
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Wprowadzone zmiany są wiążące. Ich nieuwzględnienie w treści oferty spowoduje odrzucenie oferty. Pozostałe 

zapisy pozostają bez zmian. 

 

 
 

 

 

Załączniki do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Wzór oferty - zmodyfikowany 


