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DoĘcry:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonęgo o wartości zamówienia
wyższej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
InformaĘcznego klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wr^z ze świadczeniem Serwisu
Utrrymaniowego i Usług Rozwoju.

Szanowni Państwo,

W związku z

przygotowywaniem odpowiedzi na otrzymane plania do SIWZ oraz planowanymi
zmianami Zamawiający informuje, że przedŁtlŻył termin składania ofert i w konsekwencji dokonał
zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Planowany termin składania ofert przypada na 30.08.2019 r. godzina 10:00 a termin otwarcia
ofert 30.08.2019 godzina 12:00.
Podstawa prawna: Art. I2aUstawy Prawo Zamowien Publicznych (tj.Dz. U. 2018 r.,poz. 1986)

Z poważaniem,
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Marzena Kolczyk - 19-326505-001 - ogłoszenie w trakcie publikacji
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<no_reply@publications.europa.eu>
<mwallenburg@gig.eu>
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19-326505-001 - ogłoszenie w trakcie publikacji
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Wysłane przez

Główny lnstytut Górnictwa

Data odbloru

05.07.19 L2:24

Reception ld (numer wewnętrzny)

19-326s0s-001
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zOLslS 13r-322618
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Uwaga
Przesłane przez Państwa ogłoszenie przeznaczone do publikacji w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz'U' serii S) zostanie udostępnione w
bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) dziśo godz. 9.00 czasu
środkowoeuropejskiego' Wtedy będzie można je zobaczyć po kliknięciu na link
ŻoI9ls 131'-32Ż6L8.
TED to baza danych zawierająca ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Unii
Europejskiej . Baza danych jest dostępna na tej stronie internetowej:
http ://ted. eu ropa.eul.
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Przypominamy, że zgodnie z przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych
instytucje zamawiające muszą przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym
w tych dyrektywach' Dyrektywy są dostępne na tej stronie internetowej:
http ://ted. eu ro pa. eu/.
Ta wiadomość została Wygenerowana automatycznie. Proszę na nią nie odpowiadać.

Aby skontaktować się z Urzędem Publikacji, proszę skorzystać z d_anvch kontaktowvch na stronie

slMAP. W każdej kolejnej wiadomościnależy podać numer Wewnętrzny: ]"9_326505-00]..

Więcej informacji można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów
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Danmark

Eire/lreland

France
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Luxembourg

Nederland

Portugal
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Deutschland
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1"1"7L
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r,Lt
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+8oo 29Ż9

LLLt
+800 2929
1,tt1,

+800 2929
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United

+800 2929

Kingdom

LTLT
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rvatska

Latvija

Magyarorszóg

Ósterreich

Romdnia

Suomi/Finland

+800 2929

Ćeskó

LI1.I
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+80o 29Ż9
LL1,L
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44983
+800 2929
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Eesti

Espańa
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44926
+800 2929
t1"tt
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+800 2929

Italia

L1.LL
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Sverige

+800 2929
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+3522929
44886
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+800 2929
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Formularze dla zamówień publicznych
EUROPA > eNotices > strona potwierdzenia wysłania
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lmię: Główny lnstytut
Nazwisko: cÓnNtcTWn
Nazwa uŹytkownika: GlG
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Menu użytkownika

) Nowy

formularz

}

Twoje ogłoszenia

}

Profil użWkownika

TED eNotices

TED eTendering

Strona potwierdzenia wysłania
Państwa ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Potwierdzenie statusu ogłoszenia zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.
W przypadku niepowodzenia procedurywysyłania zostaną Państwo także poinformowani, a ogłoszenie wróci na

listę "Formularze do wypełnienia'''
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do Twoich form

skontaktuj się z nami ] Klauzula Prawna

simap.europa.eu/enotices/publishNotice.do?noticeld=5297049&frmName=NF14
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