
 
   

 

 

Ogłoszenie nr 500075326-N-2017 z dnia 14-12-2017 r. 

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 625760-N-2017  

Data: 2017-12-01  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131   Warszawa, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail 

przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: I  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2017 r. do godziny 11.00 

Adres: Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w 

Warszawie  

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2017 r. do 

godziny 11.00 Adres: Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. 

Szubińska 4 w Warszawie  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.6  

Punkt: IV.6.2)  



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

udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-18, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 11:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV.6  

Punkt: IV.6.6)  

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale 

zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. Oferta na wykonanie 

roboty budowlanej polegającej na modernizacji kuchni zbiorowego żywienia w 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącym w 

skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 

03-131 Warszawa. Nr sprawy SCOL/1489/2017 z dopiskiem: „Nie otwierać przed 

godz. 11.30 dnia 18.12 2017r.” Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2017 r. do 

godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. 

Szubińska 4 w Warszawie. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12. 2017 r. 

o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. 

Szubińska 4 w Warszawie.  

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale 

zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby 

można było odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. Oferta na wykonanie 



roboty budowlanej polegającej na modernizacji kuchni zbiorowego żywienia w 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącym w 

skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 

03-131 Warszawa. Nr sprawy SCOL/1489/2017 z dopiskiem: „Nie otwierać przed 

godz. 11.30 dnia 19.12 2017r.” Ofertę należy złożyć do dnia 19.12.2017 r. do 

godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. 

Szubińska 4 w Warszawie. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12. 2017 r. 

o godz. 11.30 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. 

Szubińska 4 w Warszawie.  
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