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Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597920-N-2020

Data: 19/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 81014446200000, ul.

Mickiewicza  41, 70-383  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 256 100,

e-mail sekretariat@wup.pl, faks 914 256 103.

Adres strony internetowej (url):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: 1.

Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w

siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, Punkt podawczy na parterze

budynku, a nie umieszczać w urnie stojącej w przedsionku/korytarzu) i oznakować w

następujący sposób: „Usługi sprzątania w 2021 roku - WUP.XVA.322.134.ABar.2020” Nie

otwierać przed dniem 29 października 2020r., godz. 13:30. Na kopercie, oprócz opisu jw. należy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/59eb66bc-9ca2-4e8a-9a41-a76...
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umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul.

Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w

zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie,

Punkt podawczy na parterze budynku, a nie umieszczać w urnie stojącej w

przedsionku/korytarzu) i oznakować w następujący sposób: „Usługi sprzątania w 2021 roku -

WUP.XVA.322.134.ABar.2020” Nie otwierać przed dniem 3 listopada 2020r., godz. 13:30. Na

kopercie, oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Adres: Wojewódzki

Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/59eb66bc-9ca2-4e8a-9a41-a76...
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