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Krapkowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 14776-2017 

Data: 26/01/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.krapkowice.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: data zakończenia: 30/04/2017  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na 

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: Okres w dniach: 60. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: W przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty upoważnienie 

(pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być 

przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem.  

W ogłoszeniu powinno być: 1.W przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty 

upoważnienie (pełnomocnictwo rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie 
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wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie 

(pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 2.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z działem III SIWZ- pkt 2 i 3  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 10/02/2017, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 15/02/2017, godzina: 10:00,  

 

 


