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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 552936-N-2019  

Data: 31/05/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Krajowy 

numer identyfikacyjny 19393800000000, ul. ul. Mickiewicza  27, 11-500  Giżycko, woj. 

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-87 4283021, e-mail sekretariat@gizycko.edu.pl, 

faks 0-87 4283021.  

Adres strony internetowej (url): https://zseii.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II. 8  

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: miesiącach: lub dniach: 

lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-26  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na 

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: miesiącach: lub dniach:  

lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV. 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 12:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: I  

Punkt: I. 4  

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

w postępowaniu w inny sposób:Tak Inny sposób: Za pomocą operatora pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie 

opatrzonej adnotacją: „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych -etap I-nie 

otwierać do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:10”. Adres: Zespół Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko  

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

do udziału w postępowaniu w inny sposób:Tak Inny sposób: Za pomocą operatora 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej 



kopercie opatrzonej adnotacją: „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań 

przeciwpożarowych -etap I-nie otwierać do dnia 19.06.2019 r. do godz. 12:10”. Adres: Zespół 

Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko  

 


