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Ogłoszenie nr 540559733-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Stara Łubianka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770517-N-2020 

Data: 22/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. , Krajowy numer

identyfikacyjny 57085895100000, ul. Kościuszkowców  2A, 64-932  Stara Łubianka, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 216 01 14, e-mail zspdyrektor@poczta.onet.pl, faks 67 216

01 14. 

Adres strony internetowej (url): www.zspstaralubianka.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i

rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej

Łubiance - Etap II 

W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum

Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” oraz część zadania „Podniesienie efektywności

kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal

dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i rozbudowa

budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance-

Etap II. 

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj

i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja i rozbudowa

budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I

etap” oraz część zadania „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez

modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych

środków wsparcia procesów edukacyjnych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 07.01.2021, godzina: 09:30, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 12:00, 


