Numer ogłoszenia: 282591 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 272999 - 2011 data 18.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300,
fax. 012 6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

•

W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne
pn.: Budowa budynków szatniowo-administracyjnych wraz z infrastrukturą przy boiskach
sportowych w Gminie Myślenice- LKS Orzeł Myślenice, w ramach którego zostaną wykonane w
szczególności następujące roboty: -wykonanie robót ziemnych z fundamentami -wykonanie
konstrukcji budynku -zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie tynków
wewnętrznych i okładzin wraz z malowaniem, -wykonanie podłoża oraz posadzek -wykonanie
elewacji wraz z ociepleniem, -wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, -zagospodarowanie
terenu wokół obiektu..

•

W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie
inwestycyjne pn.: Budowa budynków szatniowo-administracyjnych wraz z infrastrukturą przy
boiskach sportowych w Gminie Myślenice- LKS Orzeł Myślenice, w ramach którego zostaną
wykonane w szczególności następujące roboty: -wykonanie robót ziemnych z fundamentami wykonanie konstrukcji budynku -zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie tynków
wewnętrznych i okładzin wraz z malowaniem, -wykonanie podłoża oraz posadzek -wykonanie
elewacji wraz z ociepleniem, -wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, -zagospodarowanie
terenu wokół obiektu, - wykonanie instalacji CO,.

•

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

•

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Rynek 8/9 32-400 Myślenice - Sekretariat..

•

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice,
Rynek 8/9 32-400 Myślenice - Sekretariat..

