Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 305476-2014 z dnia 2014-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych o
minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane techniczne
poszczególnych części). 2. Przedmiot...
Termin składania ofert: 2014-09-26

Numer ogłoszenia: 197291 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 305476 - 2014 data 15.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Jednostka Wojskowa 4620, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 36
94, fax. 56 653 36 60.

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: 26.09.2014 godzina 10:30, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620, 87-100 Toruń, ul.
Okólna 37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97, pok. nr 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:30, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620,
87-100 Toruń, ul. Okólna 37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97, pok. nr 11, w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych
o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane
techniczne poszczególnych części). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, w
ilościach jak poniżej: Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt. Część nr 2 Radiotester typu 2945B lub równoważny, 2 szt. Cześć nr 3 - Reflektometr - przyrząd do pomiaru
kabli światłowodowych, 1 szt. Część nr 4 - Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub
równoważna, 6 szt. Część nr 5 - Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równoważna, 10 szt.
Część nr 6 - Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równoważna, 10 szt. Część nr
7 - Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równoważna, 6 szt. 2. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych
o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane
techniczne poszczególnych części). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części, w
ilościach jak poniżej: Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt. Część nr 2 Radiotester typu 2945B lub równoważny, 2 szt. Cześć nr 3 - Reflektometr - przyrząd do pomiaru
kabli światłowodowych, 1 szt. Część nr 4 - Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub
równoważna, 6 szt. Część nr 5 - Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równoważna, 10 szt.
Część nr 6 - Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równoważna, 10 szt. Część nr
7 - Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równoważna, 6 szt. Część nr 8 - Kompresorsprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważna, 2 szt 2. Zamawiający
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dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej
części.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ I.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kompresor- sprężarka
śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważna. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: Kompresor- sprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO
410-200ES lub równoważna, 2 szt. Minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 28.11.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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