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GtoWNY
INSTYTUT
GORNICTWA

Nr sprawy: FZ-I I 5189 IMKO/1 9 Katowice, dnia 05.07.2019 r

DoĘcry: postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego o wartoŚcr Zamowlenra
wyŻszej niż kwoty określonę w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego klasy BRP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Ronvoju.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ oraz planowanymi

zmianami,Zamawiający informuje, że przedŁużył termin składania ofert i w konsekwencji dokonał
zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Planowany termin składania ofert prrypada na 31.07.2019 r. godzina 10:00 a termin otwarcia
ofert 31.07.2019 godzina 12:00.

Podstawa prawna: ArL l2aUstawy Prawo Zamowień Publicznych (tj.Dz. U. 201B r.,poz.1986)

Z poważaniem,
Przewodniczqcy
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Strona potwierdzenia wysłania
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lmię: Główny lnstytut
Nazwisko: cÓnNtcrwA
Nazwa użytkownika: GlG

,-.- l u"nu użytkownika

) Nowy formularz

l Trłrclje ogłoszenia

) Profil użytkownika

}Wyloguj się

oflcJalny tytuł :

No-Doc-Ext Number

Data wysłanla :

TED eNotices

Strona potwierdzenia wysłania

Państwa ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Potwierdzenie statusu ogłoszenia zostanie przesłane do Państwa pocztą elekrroniczną.

W przypadku niepowodzenia procedurywysyłania zostaną Państwo także poinformowani, a ogłoszenie wróci na

listę''Formularze do wypełnienia'''

Pl-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019-094925

05 107 l20t 9 12:21

Skontaktuj się z nami i Klauzula Prawna j Za'r.zad.z-ąns..p.r'z-ee.'Urład..Pu'bl!'ką-c'li . A -q_Ór'ą'.:-t.|:gn'Y
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Stronal z2

Marzena Kolczyk - t9-gz65o5-oo1- odebrano ogłoszenie

Od: <no_reply@publications.europa.eu>
Do: <mwallenburg@gig.eu>
Data: 2019-07-05 I2:Ż4
Temat: 19-326505-001 - odebrano ogłoszenie

ED - tenders electronic daily

odebrano ogłoszenie

ldentyfi katory ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP w
Głównym lnstytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.

Główny l nstytut Górnictwa

05'07.19 L2:Ż4

19-326505-001

ENOTICES.G 4925

Uwaga

odebrano ogłoszenie i nadano mu tymczasowy numer referencyjny 19-326505-001.

Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni' Więcej informacji o
przepisach, terminach itp można znaleźć w dvrektvwach o zamówieniach
oublicznvch

Ta wiadomość została Wygenerowana automatycznie. Proszę na nią nie

odpowiadać.
Aby skontaktować się z Urzędem Publikacji, proszę skorzystać z danvch
kontaktowvch na stronie slMAP. W każdej kolejnejwiadomości należy podać numer

wewnętrzny: L9-326505-00L.

Tytuł zamówienia

Wysłane przez

Data odbioru

Reception !d

(numer
wewnętrzny}

!D nadawcy
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