
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 437906-2013 z dnia 2013-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na monitoringu Projektu oraz sporządzaniu raportów skierowanych do 

Zamawiającego. Celem niniejszego postępowania jest, zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu finansowanego... 

Termin składania ofert: 2013-11-05  

Numer ogłoszenia: 445688 - 2013; data zamieszczenia : 31.10.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  437906 - 2013 data 28.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Tramwaj FORDON Sp. z o.o., ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5859400, fax. 52 

3606820. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 

godzina 15:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 411/IV piętro. 

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

08.11.2013 godzina 14:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 

411/IV piętro.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16).  

W ogłoszeniu jest:  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: 1. Współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7 - Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 - 

Transport Miejski w Obszarach Metropolitarnych. 2. Uszczegółowienie terminu wykonania zamówienia: Termin wykonania 

zamówienia przyjmuje się od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą, do dnia wydania przez Zamawiającego dokumentu, 

który wg pkt. 9.12 wzoru umowy potwierdza wykonanie Raportu Końcowego zgodnie z umową. Planowany dzień 

zakończenia realizacji Projektu, umoŜliwiający sporządzenie Raportu Końcowego wyznaczono na 31.12.2015 roku. W 

przypadku wydłuŜenia okresu trwania robót budowlanych termin podany wyŜej równieŜ ulegnie wydłuŜeniu. 3. Termin 

otwarcia ofert: w dniu 05.11.2013 r. o godz. 15:10. 4. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 411 IVp w siedzibie 

Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ -pkt. I.1) ogłoszenia o zamówieniu.  

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7 - Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 -

Transport Miejski w Obszarach Metropolitarnych. 2. Uszczegółowienie terminu wykonania zamówienia: Termin wykonania 
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zamówienia przyjmuje się od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą, do dnia wydania przez Zamawiającego dokumentu, 

który wg pkt. 9.12 wzoru umowy potwierdza wykonanie Raportu Końcowego zgodnie z umową. Planowany dzień 

zakończenia realizacji Projektu, umoŜliwiający sporządzenie Raportu Końcowego wyznaczono na 31.12.2015 roku. W 

przypadku wydłuŜenia okresu trwania robót budowlanych termin podany wyŜej równieŜ ulegnie wydłuŜeniu. 3. Termin 

otwarcia ofert: w dniu 08.11.2013 r. o godz. 14:40. 4. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 411 IVp w siedzibie 

Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ -pkt. I.1) ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

 

Strona 2 z 2

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.... 2013-10-31


