
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100720-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem

na 4 części, zgodnie z załącznikami nr 1-4 do SIWZ. część 1 - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek...

Termin składania ofert: 2016-05-13

Numer ogłoszenia: 106284 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100720 - 2016 data 22.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603,

4456073, fax. 081 4456730.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

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

13.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950 Lublin..

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

ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w

Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950 Lublin..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II. 1.4.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy w części 1, 2, 3

złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług

(Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony

dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego

wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w

części 1, 2, 3 w terminie: do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału

zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla

placówki oświatowej,.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
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