
 
   

Ogłoszenie nr 500260812-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.  

Krapkowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 641736-N  

Data: 26,10,2018  

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  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: I  

Punkt: I.4  

W ogłoszeniu jest: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak tak Adres strony 

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak www.bip.krapkowice.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - 

więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest 

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:  

W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni 

dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 

www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.krapkowice.pl Dostęp do 

dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest 

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak Inny sposób: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem Adres: Urząd 

Miasta i Gminny w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie 

podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części 

zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega 

http://websrv.bzp.uzp.gov.pl/BZP_PublicWebService.asmx
http://websrv.bzp.uzp.gov.pl/BZP_PublicWebService.asmx


sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba 

części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3  

 


