
o§]oszenie nr 2c2l|BZP 00072590/01 z daia 2a21-06-02

$głmsxeni* m armianie ogłeisxelitiłr
Euclclwa hali spońowej w zespole szkół Ekonomiefinvcij i i"cei,łłtieznych w §§asłęknx

X.'n.} Naawa namawiając*§o: Zespół Szkoł Ekonomicznych i Technicznych tv Pasłęku

1,2"} CIetdział uannawiającego: Buclowa hali spońcwej w ZSEIT lv Pas.ięku

1, 3.) Krajorłry f{ u mer ldentyfi kacyj ny: REGON 00063't 84 1

t.4,} Ądnes zamawiająceso:

t,d,,1.} iJ§iaa: Wojska Polskiego 36

1 .4.2,} Prł§ie,lsceiwość: Pasłęk

1.4.3,} t{od pocztawy:'l4-41a

t .4,1§,.} Wrl,!*wódxtwo : wa rm i ńskc-mazu rsł<ie

f .4.{r.} Kraj: Folska

i,4"S,} E*okaliza*ja NUT-§ 3: PL621 - t lbląsxi

1 .4.7.} §d ulrner teiefoł,lul : 5523483 1 29

'i .4.S.} i,§ ł_łl^ll*r §aksu : 556,1-95000

'§ .4..S.} Ad res Beiezty e!ektno n i exnej : zseiipas! ek@el blag, net

1 .4.. t tl.} Aci res strony ! nternetcwej uarnawiającego : \wvw.zseit. pa s l ei<. ed u. pt

tr.5.) Rodzaj zamrawiającego; ZamawiĄący publiczny - inna 6:aństv,rotn;a jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1,S.! Fracel rn iot daiała! nośai aa nłalviają*eg§ ; Ed il kacj a

ź.'i .} Numen ogłoszenia: 2a?1i 1BZP 0CI072590l01

ź,ź.i i}ata ogłesxenia : 2021-06-02 14:12

3.'l "} Maxwa zpłienianego ogłoszerł ie :

Cig;łosz*nie o zantowieniLł,

3.ż,} N*mer xłnierłianego ogłoszgłriłł w BZf}: 2a2lltsZ? 000§4**1i03

3, 3 "} §eia ntyl'i katon os*atn lej r,versj i xn l ien i a neg$ osłss*e n ia : 0,3

3 "a[.i lc§* rityfi kator seke.§ i er* ien ia yiegm ogłoszen ia :

SĘKCJĄ iV * PRZED§illC-i ZĄMOWiHriiA

3,d[.t,} Opis xmiaily, lfJ tym tekst, który ruale*y ąlodać lub ałmlenić;
4,2:a. fi]ires realizacji - rniesiące

PizcC ćmifinĘ:

2021 -06-02 B juletyn Zamówień Publicznych ogicsżenie D zmi3łie o§lo§z9nia



ogłoszenie nr 2021,EZP 00072590/0f z dnia 2021 -a6,a2

22

po zrnianie:
22

3.4.) lde ntyfi kator sekcj i zm ien ianego ogłoszen ia:
SEKCJA, Vi!! - PROCEDURA

3,4.1.) Opis zl,niailV, w tym tekst, który należy dodać lub zmięni*:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2aT-aa-,14 10;0C

Pr: zrnianie:
2021-CI6-17 10:00

3.4"1.) Opis zmiafly, w tym tekst, który należy dodać Iulb ztnienić:
8,3, Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2a21-06-.14 11:C0

Po zmianie;
2a2l-a6-17 11:OCI

Z lupoważnienta
Zarządu Powiatu
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