
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 303004-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wolsztyn

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. Przedmiot

zamówienia został podzielony na 2 etapy: 1) Etap I: - Likwidacja istniejącego boiska sportowego o...

Termin składania ofert: 2015-11-25

Numer ogłoszenia: 315908 - 2015; data zamieszczenia : 23.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  303004 - 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zespół Szkół Specjalnych, ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 68 3842395, fax. 68 3842395.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy: 1) Etap I: - Likwidacja istniejącego boiska sportowego o

nawierzchni gruntowej, - Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach obecnego boiska (z wyłączeniem prac związanych z wykonaniem

warstwy stabilizacyjnej, nawierzchni, malowania linii i montażu wyposażenia sportowego boiska), - Budowa odwodnienia terenu boiska ze

studniami chłonnymi, - Budowa ogrodzenia terenu boiska, - Budowa oświetlenia terenu, - Utwardzenie ciągu komunikacyjnego, - Zakup

wyposażenia sportowego boiska. 2) Etap II: - Wykonanie warstwy stabilizacyjnej oraz nawierzchni boiska, - Malowanie linii, - Montaż

wyposażenia sportowego boiska.

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Likwidację istniejącego boiska sportowego o nawierzchni gruntowej, -

Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach obecnego boiska (z wyłączeniem prac związanych z wykonaniem warstwy stabilizacyjnej,

nawierzchni, malowania linii i montażu wyposażenia sportowego boiska), - Budowę odwodnienia terenu boiska ze studniami chłonnymi, -

Budowę ogrodzenia terenu boiska, - Budowę oświetlenia terenu, - Utwardzenie ciągu komunikacyjnego, - Zakup wyposażenia sportowego

boiska, - Wykonanie warstwy stabilizacyjnej oraz nawierzchni boiska, - Malowanie linii, - Montaż wyposażenia sportowego boiska.

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

W ogłoszeniu jest:  6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 25.11.2015r., godz. 9:00.

W ogłoszeniu powinno by ć: 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 02.12.2015r., godz. 9:00.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  25.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych ul. 5 Stycznia14 64-200 Wolsztyn I piętro pokój 42

(gabinet Dyrektora).

W ogłoszeniu powinno by ć: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych ul. 5 Stycznia14 64-200 Wolsztyn I piętro

pokój 42 (gabinet Dyrektora).
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