
Ogłoszenie nr 500001694-N-2017 z dnia 30-06-2017 r.

Ożarowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534469-N-2017

Data: 19/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ożarowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54278700000, ul. Dworcowa  15, 42-625   Ożarowice, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 222, e-mail ig@ug.ozarowice.pl, faks 322 845 024.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ozarowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: Kryteria: Cena - 60,00 Efektywność energetyczna - 20,00 Parametry techniczne - 20

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: Cena - 60,00 Termin realizacji - 20,00 Parametry techniczne - 20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności Adres: ul.

Dworcowa 5, 42-625 Ożarowice

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem

nieważności Adres: ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo
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braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w par. 7 oraz 8

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-04, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-10, godzina: 10:00
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