26.10.2016

Ogłoszenie

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 328706-2016 z dnia 21-10-2016 - Poznań
Dostawa fortepianów - 3 szt., trąbki - 1 szt., saksofonu - 1 szt. Część 1 zamówienia: fortepian nr 1 - 1 sz
t., część 2 zamówienia: fortepian nr 2 - 1 szt., część 3 zamówienia: fortepian nr 3 - 1 szt....
Termin składania ofert/wniosków: 02-11-2016
Ogłoszenie nr 331561 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 328706
Data: 21/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 27573100000,
ul. ul. Św. Marcin 87, 61808

Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 568 926, e-mail

zablocki@amuz.edu.pl, faks 618 536 676.
Adres strony internetowej (url): www.amuz.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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: 02/11/2016, godzina: 10:00

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=9f90cf0d-abce-4b80-b769-ca75d5731735&path=2016%5c10%5c20161026%5c331561_2016.html
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: 04/11/2016, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik 1
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Część 1 zamówienia – fortepian nr 1: 1 szt. Fortepian nowy lub używany
(dostawa obejmująca transport, wyładunek, wniesienie, montaż, pierwsze strojenie): -długość 150161 cm, -wyprodukowany w Japonii lub Niemczech, -w przypadku fortepianu używanego nie starszy
niż 10 lat, -pedał Sostenuto, -wykończenie czarny wysoki połysk, -gwarancja minimalna 36 miesięcy,
W ogłoszeniu powinno być: Część 1 zamówienia - fortepian nr 1: 1 szt. Fortepian fabrycznie
nowy, spełniający poniższe parametry techniczne: •88 klawiszy •3 pedały ( środkowy pedał :
sostenuto) •elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z litego
sezonowanego drewna •płyta rezonansowa wykonana z litego świerku rezonansowego, deski
łączone ze sobą krawędziowo •struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi •belki
stroikowe wykonane z twardego klonu łączone żywicą •popychacze klonowe •szyny korpusu
mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub z mosiądzu •klawiatura wykonana z litego świerku
rezonansowego •długość 150 cm - 160 cm (dostawa obejmująca transport, wyładunek, wniesienie,
montaż, pierwsze strojenie)

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=9f90cf0d-abce-4b80-b769-ca75d5731735&path=2016%5c10%5c20161026%5c331561_2016.html
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