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Ogłoszenie nr 500069045-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626392-N-2017
Data: 04/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 49189333900000, ul. ul.
Bolesława Wstydliwego 14, 34400 Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
182 667 034, e-mail przetarg@nowotarski.pl, faks 182 667 046.
Adres strony internetowej (url): www.nowotarski.pl/bip/przetargi/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: Wykonanie i dostawa (sukcesywna) tablic rejestracyjnych dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Tablice powinny być wykonane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów /Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm./. L.p Rodzaje tablic Ilość 1. Tablice
rejestracyjne samochodowe 11 000 kompletów 2. Tablice rejestracyjne do przyczepy 1 100 szt.
3. Tablice rejestracyjne motocyklowe 1 700 szt. 4. Tablice rejestracyjne motorowerowe 500 szt. •
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DOSTAWA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE SUKCESYWNIE W OKRESIE TRWANIA UMOWY,
PO WCZEŚNIEJSZYM PISEMNYM ZGŁOSZENIU ZAPOTRZEBOWANIA. •
Zamawiający w pisemnym zamówieniu określa wielkość dostaw. • Wydanie towaru
składającego się na poszczególną dostawę winno nastąpić w terminie 14 dni od doręczenia
zamówienia Wykonawcy. • Strony ustalają minimalną wielkość poszczególnych dostaw
towaru na 300 szt. • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na specjalne zamówienie
pojedynczych kompletów tablic rejestracyjnych i wydania ich Odbiorcy przy najbliższym
transporcie towaru.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Wykonanie i dostawa (sukcesywna) tablic rejestracyjnych dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Tablice powinny być wykonane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów /Dz. U. z 2016r. poz. 1038 ze zm./. L.p Rodzaje tablic Ilość 1. Tablice
rejestracyjne samochodowe 11 000 kompletów 2. Tablice rejestracyjne do przyczepy 1 100
szt. 3. Tablice rejestracyjne motocyklowe 1 700 szt. 4. Tablice rejestracyjne motorowerowe
500 szt. • DOSTAWA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE SUKCESYWNIE W OKRESIE TRWANIA
UMOWY, PO WCZEŚNIEJSZYM PISEMNYM ZGŁOSZENIU ZAPOTRZEBOWANIA. •
Zamawiający w pisemnym zamówieniu określa wielkość dostaw. • Wydanie towaru
składającego się na poszczególną dostawę winno nastąpić w terminie 14 dni od doręczenia
zamówienia Wykonawcy. • Strony ustalają minimalną wielkość poszczególnych dostaw
towaru na 300 szt. • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na specjalne zamówienie
pojedynczych kompletów tablic rejestracyjnych i wydania ich Odbiorcy przy najbliższym
transporcie towaru.
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