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Ogłoszenie nr 540149146-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Namysłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567712-N-2020 

Data: 29/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Krajowy numer identyfikacyjny

29089000000000, ul. Woskowice Małe  15, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel.

774 196 555, e-mail olo.sekretariat@wp.pl, faks 774 196 522. 

Adres strony internetowej (url): www.olo.biuletyn.info.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: 1179636,21 

W ogłoszeniu powinno być: 1192456,88 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem

zarówno budowę alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł oraz ścinkę

drzew o wartości co najmniej 50 000 zł 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim
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zakresem zarówno budowę alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł

brutto oraz ścinkę drzew o wartości co najmniej 50 000 zł brutto 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: 8.3 Wadium należy wnieść do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 Wadium

wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia Odwykowego w

Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A. 92 1090 2196 0000 0005 6804

0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 Wadium wnoszone w innych niż pieniądz

formach, należy złożyć w oryginale poprzez dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale

Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa

15, 46-100 Namysłów – budynek główny – pałac. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu

należy do oferty załączyć kopię wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem

terminu składania ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: 8.3 Wadium należy wnieść do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9.00

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia

Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A. 92 1090 2196

0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 Wadium wnoszone w innych

niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez dołączenie do oferty lub złożyć w

Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul.

Pałacowa 15, 46-100 Namysłów – budynek główny – pałac. W przypadku wpłaty wadium w

pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9.00 przy czym wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed

upływem terminu składania ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 
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Punkt: 6.2 

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

postępowaniu: Data: 2020-08-14, godzina: 09:00 

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

postępowaniu: Data: 2020-08-21, godzina: 09:00 


