Ogłoszenie nr 540035921-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514982-N-2020
Data: 21/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul.
Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail
iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych na
potrzeby Programu CED. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ. 1 – Termos ze stali nierdzewnej promujący program CED Opis przedmiotu: • Materiał
zewnętrzny: stal nierdzewna, pokrywka z bambusowym korkiem i uchwytem • Podwójne ścianki
• Pojemność : od 0,5l do 0,55l • Kolor: srebrny mat • Wymiary: ok. 21 cm wysokości x 7 cm
szerokości • Wymiary nadruku na butelce logo nr 1: 2x4 cm • Wymiary nadruku na butelce logo
nr 2: 2x2 cm • Opakowanie: kartonowe około 350 g/m2, białe, obudowane z logo (nr 1) • Ilość:
300 sztuk Termin realizacji: do 3 kwietnia 2020 r. 2 - długopis ekologiczny promujący CED Opis
przedmiotu: • Materiał korpusu: papier/karton; metalowe zakończenie • Kolor: naturalny •
Wkład: niebieski • końcówka do ekranów dotykowych • Orientacyjne wymiary 115 x 10 mm •

Rodzaj nadruku: Tampondruk (kolor fioletowy wg wzoru), dwa miejsca Ilość: 1200 sztuk Termin
realizacji: do 3 kwietnia 2020
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych
na potrzeby Programu CED. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
do SIWZ. 1 – Termos ze stali nierdzewnej promujący program CED Opis przedmiotu: • Materiał
zewnętrzny: stal nierdzewna, pokrywka z bambusowym korkiem i uchwytem • Podwójne ścianki
• Pojemność : od 0,5l do 0,55l • Kolor: srebrny mat • Wymiary: ok. 21 cm wysokości x 7 cm
szerokości • Wymiary nadruku na butelce logo nr 1: 2x4 cm • Wymiary nadruku na butelce logo
nr 2: 2x2 cm • Opakowanie: kartonowe około 350 g/m2, białe, obudowane z logo (nr 1) • Ilość:
300 sztuk Termin realizacji: do 3 kwietnia 2020 r. 2 - długopis ekologiczny promujący CED Opis
przedmiotu: • Materiał korpusu: papier kraftowy/karton; zakończenie wykonane z ABS • Kolor:
naturalny • Wkład: niebieski • końcówka do ekranów dotykowych • Orientacyjne wymiary 115 x
10 mm • Rodzaj nadruku: Tampondruk (kolor fioletowy wg wzoru), dwa miejsca Ilość: 1200
sztuk Termin realizacji: do 3 kwietnia 2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-03-03, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-03-04, godzina: 11:30,

