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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 304442-2012 z dnia 2012-08-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego 

Dębołęka - Tumidaj - Brzeźnio. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 etapy: Etap A: 1) montaż i stawianie 

słupów linii napowietrznej niskiego... 

Termin składania ofert: 2012-09-03  

 

Numer ogłoszenia: 319166 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304442 - 2012 data 17.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, 

fax. 043 8203671. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: Etap B: 1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia - 

7sztuk 2) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn - 739 

mb 3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 4 sztuk.  

 W ogłoszeniu powinno być: Etap B: 1) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego 

napięcia - 7sztuk 2) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej niskiego napięcia typu 

AsXSn - 273 mb 3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 4 sztuk.  

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

 W ogłoszeniu jest: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (03 

września 2012 roku godz. 10.00)..  

 W ogłoszeniu powinno być: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania 

ofert (05 września 2012 roku godz. 10.00)..  

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304442&rok=2012-08-17
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 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, I piętro, sekretariat, pok. nr 17..  

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

w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. 

Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I piętro, sekretariat, pok. nr 17..  

 

 

         Wójt Gminy  

  /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


