
Ogłoszenie nr 540032156-N-2020 z dnia 21-02-2020 r. 

Michałowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 514787-N-2020 

Data: 20/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-

816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail przetargi@michalowice.pl, faks 22 

350 91 01. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik I cz. I 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach nocnych (przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20(przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik I cz. II 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach nocnych (przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20(przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik I cz. III 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach nocnych (przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20(przyjazd grupy 

interwencyjnej)20,00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik I cz.I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 4) czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2021-01-12 

W ogłoszeniu powinno być: 4) czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2021-12-31 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: załącznik I cz. II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 4) czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2021-01-12 

W ogłoszeniu powinno być: 4) czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2021-12-31 

  

 

 

 

 

  

                                                                                                              Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

                                                                                             /-/ Jerzy Sierak 

 


