
Milanówek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie nr 500301420-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.   

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 656785-N-2018  

Data: 04/12/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  45,  

05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 758 30 61 w. 109, e-mail 

przetargi@milanowek.pl, faks (22) 724 80 39.  

Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl   

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i budynków Urzędu Miasta 

i jednostek organizacyjnych, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  

W ogłoszeniu powinno być: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i budynków 

Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, w okresie od dnia 01.02.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

i wybranych obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka. 

Zakup i dostawa energii będą realizowane od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 

2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady realizacji dostawy oraz 

rozliczeń, określono we wzorze umowy oraz Wykazie zużycia energii przez Urząd Miasta 

oraz przez jednostki organizacyjne oraz Wykazie punktów poboru - dokumenty te stanowią 

załączniki do siwz. Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie tj. od 01 stycznia 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie: 1.839,51 MWh.  

 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów usytuowanych w granicach 

administracyjnych miasta Milanówka. Zakup i dostawa energii będą realizowane od dnia 01 

lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w 

tym zasady realizacji dostawy oraz rozliczeń, określono we wzorze umowy oraz Wykazie 

zużycia energii przez Urząd Miasta oraz przez jednostki organizacyjne oraz Wykazie 

punktów poboru - dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. Szacowane zużycie energii 

elektrycznej w okresie tj. od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie: 

1.839,51MWh.  
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 8  

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-01-01  

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-02-01  

 

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: 2018-12-12, godzina: 10:15,  

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

w postępowaniu: Data: 2018-12-20, godzina: 10:00. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                       /-/ 

         Piotr Remiszewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 

 

Nr kanc. ORG.0051. 394 .2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. 


