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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 550888-N-2017  

Data: 13/07/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 27885300000, ul. ul. Fredry  9, 

61701   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 90 200, e-mail 

drachal@opera.poznan.pl, faks 61 852 74 64. 

Adres strony internetowej (url): opera.poznan.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: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów 

cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w 

Poznaniu Numer referencyjny: 332/06/17  

W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 

niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej dla Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu Numer referencyjny: 332/06/17  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów cyfrowego systemu mikrofonów 

bezprzewodowych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przedmiot 

zamówienia obejmuje demontaż starych elementów cyfrowego systemu mikrofonów 

bezprzewodowych, zakup, dostawę, montaż, uruchomienie, demonstrację poprawności pracy, 

szkolenie i testy nowych elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.  

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup niezbędnych cyfrowych systemów do 

transmisji bezprzewodowej dla Teatru Wielkiego im. Stanisła. Przedmiot zamówienia obejmuje 

demontaż starych elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych, zakup, dostawę, 

montaż, uruchomienie, demonstrację poprawności pracy, szkolenie i testy nowych elementów 



cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 09:15,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 08:45, 


