
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9

1.4.2.) Miejscowość: Karniowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-082

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@modr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294129/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 12:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00289495/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin
zielarskich ". 
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Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich”
Format: B5
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000
szt.
Kolor: pełny
Papier / szycie: zszywki
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami, projekt graficzny
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN.

Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin
zielarskich ". 
Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich”
Format: B5
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000
szt.
Kolor: pełny
Papier / szycie: zszywki
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN.

Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-06 10:00

Po zmianie: 
2021-12-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-06 11:00

Po zmianie: 
2021-12-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-01-04
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Po zmianie: 
2022-01-06

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy
ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1
Było:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin
zielarskich ". 
Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich”
Format: B5
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000
szt.
Kolor: pełny
Papier / szycie: zszywki
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami, projekt graficzny
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN.
Termin realizacji : 20 październik 2021
Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach.
Jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin
zielarskich ". 
Wydruk broszury pod tytułem ” Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich”
Format: B5
Liczba stron: 56 stron druku z tabelami i zdjęciami + 4 okładka dwustronna, kolor, nakład 2000
szt.
Kolor: pełny
Papier / szycie: zszywki
środek kreda 135g, zadruk dwustronny kolorowy, / szycie zszywkami
Okładka: 
karton 300g, zadruk dwustronny kolorowy, folia jednostronna, 
Wydawnictwo specjalistyczne z numerem ISBN.
Termin realizacji : 20 październik 2021
Koszt dostarczenia broszur do siedziby MODR w Karniowicach.
ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1
Było:
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
04.01.2022 r. (okres 30 dni).
Jest:
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
06.01.2022 r. (okres 30 dni).
ROZDZIAŁ XIII - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 2, i 4
Było:
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2021 r. godziny 10:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021 r. o godzinie 11:00. 
Jest:
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2021 r. godziny 10:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. o godzinie 11:00.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00294129/01 z dnia 2021-12-01

2021-12-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Broszura / Uprawa i pozyskiwanie wybranych roślin zielarskich
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9
	1.4.2.) Miejscowość: Karniowice
	1.4.3.) Kod pocztowy: 32-082
	1.4.4.) Województwo: małopolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@modr.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294129/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-01 12:53

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00289495/02
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

	SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE


