Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 21961-2017 z dnia 08-02-2017 - Swarzędz
Zamówieniem objęte są prace związane z pozimowym i letnim mechanicznym oraz ręcznym oczyszczaniem na mokro
dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz zgodnie z załączonym wykazem. Oczyszczanie u...
Termin składania ofert/wniosków: 16-02-2017

Ogłoszenie nr 24368 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
Swarzędz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 21961
Data: 08/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek 1, 62020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. (061) 65 12 000, e-mail zamowienia@swarzedz.pl, faks (061) 65 12 211.
Adres strony internetowej (url): httpl://bip.swarzedz.eu
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: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: trzy usługi
polegające na świadczeniu usług pozimowego i/lub letniego oczyszczania ulic i dróg, każda z nich o wartości min.
200.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: trzy
usługi polegające na świadczeniu usług pozimowego i/lub letniego oczyszczania ulic i dróg, każda z nich o wartości
min. 170.000,00 zł brutto.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
16/02/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
21/02/2017, godzina: 10:00,

