
  
 

1 
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 497572-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego oraz dostawa pozostałego 

wyposażenia do siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 Przedmiot zamówienia składa się z dwóch 

części: Część I przedmiotu... 

Termin składania ofert: 2012-12-19  

 

Numer ogłoszenia: 512488 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 497572 - 2012 data 07.12.2012 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: Zamawiający żąda, aby wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy 

zaproponowane przez Wykonawcę pochodziło od jednego producenta..  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda, aby wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy 

zaproponowane przez Wykonawcę pochodziło maksymalnie od 2 producentów..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie dla 

części i II przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę..  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie dla części I i II przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana 
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na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 

Wykonawcę..  

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

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

ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio 

I piętr, sekretariat pok. nr 17..  

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

w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio  

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

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆNr:1.  

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda, aby wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy 

zaproponowane przez Wykonawcę pochodziło od jednego producenta..  

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda, aby wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy 

zaproponowane przez Wykonawcę pochodziło maksymalnie od 2 producentów 

 

              Wójt Gminy 

       /-/ Dorota Kubiak 

  Kierownik Zamawiającego 

 


