
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 343258-2012 z dnia 2012-09-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach. Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1 

Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy... 

Termin składania ofert: 2012-09-27  

Numer ogłoszenia: 343600 - 2012; data zamieszczenia : 12.09.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  343258 - 2012 data 12.09.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, fax. 032 4693266. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.1.  

W ogłoszeniu jest:  Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Budowa umocnienia linii brzegowej stawu młyńszczok w Zebrzydowicach - etap II..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach. Zadanie 

współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013 Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne - roboty zabezpieczające brzeg, wykonanie koszy z 

siatki stalowej z wypełnieniem kamiennym - zakup tablicy.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młynszczok w Zebrzydowicach - etap II. 

Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji 

operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013 Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne - roboty zabezpieczające brzeg, wykonanie koszy z 

siatki stalowej z wypełnieniem kamiennym - zakup tablicy.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1.  

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6500 PLN. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na konto zamawiającego Bank 

Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: Wadium na Budowa umocnienia linii 

brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, 

jezeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
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W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 6500 PLN. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na konto zamawiającego Bank 

Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: Wadium na Budowa umocnienia linii 

brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach- etap II. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w 

terminie, jezeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
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