
25.09.2019

1/2

Ogłoszenie nr 540202868-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Rybczewice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595493-N-2019 

Data: 10/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybczewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43102000300000, ul. Rybczewice Drugie  119,

21-065  Rybczewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 58 44 460, e-mail

urzad@rybczewice.pl, faks 081 58 44 474. 

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest

dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał

dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez

cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży

ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Termomodernizacja budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach”, nie otwierać przed 26.09.2019 r. godz.

10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno

Kolonia 1, 21-650 Rybczewice, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 26.09.2019 r. do

godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do
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26.09.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

W ogłoszeniu powinno być: 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest

dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał

dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez

cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży

ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Termomodernizacja budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach”, nie otwierać przed 01.10.2019 r. godz.

10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno

Kolonia 1, 21-650 Rybczewice, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 01.10.2019 r. do

godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do

01.10.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-01, godzina: 10:00 


