
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171547-2014 z dnia 2014-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamieńsk

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT, MODERNIZACJA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU OSP W

MIEJSCOWOŚCI KOŹNIEWICE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Zakres zadania obejmuje: 1. Roboty

budowlane - roboty posadzkowe-rozbiórka...

Termin składania ofert: 2014-08-25

Numer ogłoszenia: 181199 - 2014; data zamieszczenia : 22.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  171547 - 2014 data 07.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817123, fax. 044 6817153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).

W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w

terminie składania ofert, tj. do dnia 25.08.2014 r. do godz. 11 00. Przy czym za termin wniesienia wadium w

formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Ustala się wadium dla

całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych zero

groszy..

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium

najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11 00. Przy czym za termin wniesienia

wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Ustala się

wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych

zero groszy..

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

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

25.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk, pokój nr 9

(sekretariat - parter budynku)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk, pokój nr 9

(sekretariat - parter budynku)..
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