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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 696402015 z dnia 20150327 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Kraków
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów i dzieł sztuki na rzecz Ośrodka
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie w roku 2015. Usługa obejmuje również pomoc w
pakowaniu, załadunek, i wyładunek...
Termin składania ofert: 20150407

Numer ogłoszenia: 73414  2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69640  2015 data 27.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka", ul. Szczepańska 2, 31011 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 12 421 69 75, fax. 12 421 28 40.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2015 godzina 14:00, miejsce: ODSTK Cricoteka, Biuro, ul. Nadwiślańska 24 30527 Kraków..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.04.2015 godzina 10:00, miejsce: ODSTK Cricoteka, Biuro, ul. Nadwiślańska 24 30527 Kraków..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Część 2 obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta Krakowa i na
terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość 6
m, szerokość 2 m, wysokość 2,20 m i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i
ładowności 3 tony.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub
zakresu zamówienia: Część 2 obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie miasta
Krakowa i na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej
skrzyni: długość 6 m, szerokość 2 m, wysokość 2,20 m i dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 7,5 tony i ładowności 3 tony.
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