
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

[sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych] 

I. Zamawiający 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, Rzeczpospolita Polska 
NIP:876-18-72-491; Regon: 870485618; KRS:0000010351 
tel. : +48 (056) 450 49 01; faks: +48 (056) 450 49 34 
e-mail: mwio@mwio.pl ; http://www.mwio.pl 

li. Nazwa zamówienia 
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do 

mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych 

Ili. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp, do jego 

udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów Regulaminu udziela!1ia zamówień sektorowych 
(Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27.02.2012 r. z późn.zm.), 
dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 

IV. Miejsce ogłoszenia, którego dotyczy zmiana 

Sekcja XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

W ogłoszeniu było: 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamaw1aJącego, w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.03.2017 r. 
do godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 10, 

w dniu 17.03.2017 r. o godz. 12:30. 

W ogłoszeniu jest: 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamaw1aJącego, w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat {I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.03.2017 r. 
do godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 10, 

w dniu 24.03.2017 r. o godz. 12:30. 

Data publikacji: 14.03.2017 r. 
PRO~ NT 

Ann~i51ca 


