Ogłoszenie nr 540099705-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Mikołów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545752-N-2020
Data: 02/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 2. MUFA Mufa z blachy aluminiowej, przekrój mufy kwadratowy:
100x100x5 mm. Mufa z otworami montażowymi pod ramkę z aluminium, mocowana do słupa
stalowego estetycznym spawem. Malowana na kolor RAL 7043, CMYK: 20/20/20/85. Wymiary
mufy dostosować do zastosowanych tablic. Mocowanie należy wykonać za pomocą wkrętów
samowiercących w kolorze mufy. Długość wkrętów należy dobrać w sposób zapewniający
montaż ramki do ścianki mufy oraz profilu słupka znajdującego się wewnątrz. 3. RAMKA
Ramka aluminiowa o przekroju kwadratowym 20x20x2 mm, z płaskownikiem mocującym do
mufy aluminiowej. Mocowana do mufy za pomocą nitonakrętek i śrub z łbem stożkowym w
kolorze mufy. Ramka przygotowana pod montaż tablic. Malowana proszkowo na kolor RAL
7043, CMYK: 20/20/20/85. Wymiary ramki należy dobrać do wymiarów tablicy. 4. TABLICA Z

OZNAKOWANIEM SIM Podwójna tablica z aluminiowej blachy o grubości 1–2 mm. Tablice
zaginane na krawędziach: B, C, D, przygotowane do montażu w ramce i malowane proszkowo
na kolor RAL. Grafika drukowana na podstawie Projektu SIM, na folii z zabezpieczeniem UV i
klejona do podłoża. Tablice montowane do ramki w niewidoczny sposób. Wymiary tablicy
należy dobrać wg Części graficznej. Tablica powinna zawierać nieusuwalny znak
Zamawiającego – Urząd Miasta Mikołów 2020 r. wykonany technologią laserową widoczną pod
kątem 30 stopni w wewnętrznej warstwie folii odblaskowej.
W ogłoszeniu powinno być: MUFA otrzymuje brzmienie: Mufa z blachy stalowej ocynkowanej,
przekrój mufy kwadratowy: 100x100x5 mm. Mufa z otworami montażowymi pod ramkę z
aluminium, mocowana do słupa stalowego estetycznym spawem. Malowana na kolor RAL 7043,
CMYK: 20/20/20/85. Wymiary mufy dostosować do zastosowanych tablic. Mocowanie należy
wykonać za pomocą wkrętów samowiercących w kolorze mufy. Długość wkrętów należy dobrać
w sposób zapewniający montaż ramki do ścianki mufy oraz profilu słupka znajdującego się
wewnątrz. RAMKA 3. Ramka aluminiowa o przekroju kwadratowym 20x20x2 mm, z
płaskownikiem mocującym do mufy. Mocowana do mufy za pomocą nitonakrętek i śrub z łbem
stożkowym w kolorze mufy. Ramka przygotowana pod montaż tablic. Malowana proszkowo na
kolor RAL 7043, CMYK: 20/20/20/85. Wymiary ramki należy dobrać do wymiarów tablicy. 4.
TABLICA Z OZNAKOWANIEM SIM otrzymuje brzmienie: Podwójna tablica z aluminiowej
blachy o grubości 1–2 mm. Tablice zaginane na krawędziach: B, C, D, przygotowane do
montażu w ramce i malowane proszkowo na kolor RAL. Grafika drukowana na podstawie
Projektu SIM, na folii z zabezpieczeniem UV i klejona do podłoża. Tablice montowane do ramki
w niewidoczny sposób. Wymiary tablicy należy dobrać wg Części graficznej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2020-06-19, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2020-06-25, godzina 12:00

