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87-404 Radomin

RIG.271.15.1.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 296318-2013 z dnia 2013-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomin
1. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia. 1.1 Remont połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wilczewo, zaplanowany jest do wykonania w istniejącym budynku 
świetlicy, położonym na działce Nr 80/2, w...
Termin składania ofert: 2013-08-08 

Numer ogłoszenia: 310078 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296318 - 2013 data 25.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
• W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie odpowiadającej wartości 
zamówienia w składanej ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych 
warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

• W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Ocena spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w 
oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=296318&rok=2013-07-25


• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy 
Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. Nr 8- Sekretariat Urzędu..

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Urzędu 
Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. Nr 8- Sekretariat Urzędu..

Zatwierdził:
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski 

Radomin dnia 01.08.2013r.


