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Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519453-N-2020
Data: 03.03.2020 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Inowrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. aleja
Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.
523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1)
formularz ofertowy, 2) formularze cenowe oferowanego sprzętu (dla każdej części oddzielnie
- jeżeli dotyczy); 3) specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu; 4) wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net; 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
W ogłoszeniu powinno być: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6) 1) formularz ofertowy, 2) formularze cenowe oferowanego sprzętu (dla każdej części
oddzielnie - jeżeli dotyczy); 3) specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu; 4) listę
wyników PassMark CPU Mark udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.inowroclaw.powiat.pl, wraz z zaznaczeniem oferowanego procesora na
potwierdzenie spełnienia wymogu, dot. cz. 1; 5) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp).
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: 2020-03-11, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-12, godzina: 10:00,

