
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 18959-2016 z dnia 2016-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Pomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zmianami)....Termin składania ofert: 2016-03-08 

 

Numer ogłoszenia: 22751 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18959 - 2016 data 25.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. 058 7512500, fax. 058 7512516. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2. 

 W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Rozpoczęcie: 01.04.2016.. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Rozpoczęcie: 01.05.2016.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: Zestawienie wynagrodzeń Pracowników, których wynagrodzenie jest 

uzależnione od stawki najniższego wynagrodzenia, świadczących przedmiotowe usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, stanowić będzie 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zestawienie liczby Pracowników, których wynagrodzenie jest 

uzależnione od stawki najniższego wynagrodzenia, świadczących przedmiotowe usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, lub oświadczenie, iż w realizacji zadania nie uczestniczą osoby/pracownicy, 

których wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości najniższego wynagrodzenia, stanowić będzie 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148 (Lada podawcza, parter, na prawo 

od głównego wejścia), 80-865 Gdańsk. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski 

Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148 (Lada podawcza, parter, na 

prawo od głównego wejścia), 80-865 Gdańsk. 

 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18959&rok=2016-02-25

