
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 68388-2012 z dnia 2012-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Galeria 

zmian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i... 

Termin składania ofert: 2012-03-14  

 

Numer ogłoszenia: 70200 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68388 - 2012 data 06.03.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 

43 820 32 11, fax. 43 820 36 71. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.1).  

 W ogłoszeniu jest:  

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=68388&rok=2012-03-06


 W ogłoszeniu powinno być:  

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

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

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 14.03.2012 godzina 10:00,.  

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 15.03.2012 godzina 10:00,.  

 

Brzeźnio, dn. 07.03.2012r. 

              Kierownik GOPS 

            /-/ Anna Machała 

     Kierownik Zamawiającego 


