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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191907-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Olej opałowy
2019/S 080-191907

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 078-185331)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
ul. Bielska 59
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Regulska
Tel.:  +48 242676723
E-mail: cuw@powiat.plock.pl 
Faks:  +48 242676848
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-plock.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku
Numer referencyjny: CUW.DZP.262.6.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09135100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych powiatu płockiego
w 2020 roku”. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki organizacyjne powiatu płockiego
przewiduje się dostawę do 502 500,00 litrów oleju opałowego dla: Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku, Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Domu Pomocy
Społecznej w Koszelewie, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, Domu Pomocy Społecznej
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w Wyszogrodzie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wyszogrodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 078-185331

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są
ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/
portal, adres elektroniczny Zamawiającego: /CUW-Powiat_Plocki/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail:
cuw@powiat.plock.pl .

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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