
 

 

Zamieszczone na stronie internetowej 
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

 
w dniu 09.11.2017 r. 

 
Ogłoszenie nr 500056304-N-2017 z dnia 09-11-2017 r. 

Gdańsk: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 592970-N-2017  
Data: 26/10/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19055239600000, ul. ul. 
Bażyńskiego  , 80952   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 33 73, e-mail frugak@ug.edu.pl, faks 
0-585523706.  
Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 1.2)  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas 
związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto 
zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1058 0000 0001 3361 6883 z dopiskiem „wadium 
– infrastruktura Beka”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach 
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 
na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 
00/100). W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto 
zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk 43 1090 1098 0000 0001 3361 6883 z dopiskiem „wadium 
– infrastruktura Beka”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach 
bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-13, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-16, godzina: 10:00,  

 


