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Krcmpna:

oGŁoszENIE o ZMIANIE oGŁoszENIA

oGŁoszENtE DoTYCZY:

ogilosaenia o zamówieniu

INFOR!łAC'E o z}tlIEltlIANYM oGŁoszENIu

llumer: 533878-N-2017

Data: 16/0612017

SEKCIA I: ZAMA}I|IAIACY

Polska, Krajowy numer idenhfikaqpjny 18078930900000, ul. Krempna 59, 38232 Krempna, woj. podkarpackie,

państwo Polska, tel. 134 414 o99, eflail uwiniarska@magurskipn'pl, faks 134 4I4 44s.

Adres sbony int€rnetoil'ej (url): http://www.magu6kipn.d/

SEKCIA Il: ZMIANY W oGŁoStENIU

u.'.} Tekśą ktróry naleźy znienić:

Miejsce' w którym znajduje się zmieniany telct:

Numer sekĘi: II

PunkĘ E.4)

tT ogłośz€nig j6Ę Pzedmiotefn zamówienia jst usługa polegająca na: a) ZaprojeKowaniu, wykonaniu i

dostawie do siedżby Zamawiającego naklejek do potvYi€rdzania udzidu w warsztatach oraz kartoników, na

których przyklejane będą naklejki. . Parametry techniczne kartoników: Fomat: 54 crn x 85 crn; Nakład: 2 000

szt; Zadruk: 4+4; Gramafura papieru: minimum Ż50 g|rf .. ParameĘ tedtniene naklejek: Nakłejki okrągłe o

średnicy 1 - 1.5 crn; zadruk: 4+0; Folia samoprzylepna; Nakład: 12 000 sztuk w arkuszach.

itl ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usuga polegająca na: a)Zaprojektowaniu,

wykonaniu i dostawie do śedŻby zamawiającego naHejek do potwierdzania udziału w Yvarsztatacil oraz

kartoników, na którydr przyklejane będą naklejki. . Parametry tecflniczne kartoników: Format: 54 mm x 85

mm; Nakład: 2 000 5ż; Zadruk 4+4; Gramatura papieru: minimum 250 9/m2' . ParameBy teÓniczne

naklejek: Naklejki okĘgłe o średnicy 1 - 1.5 cfiu Zadruk: 4+0; Folia samoprzylepna; Nakład: 12 000 sztuk w

arkuszach.

Mieisce. w którym znajduje się zmieniany tekst:

l{umer sekcji: W

Punktr IV.6.2)

lll ogtłoszeniu jsĘ Tennin składania ofet lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2A]7 46-26, godzina: 10;30.
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W ogłoszeniu powinno byćl Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udżału w

postępowaniu : Data : 2017{6-29' godzina: 10 :30.
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