
I.Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 11 ust. 1 i wprowadza następującą treść:

„ Oferty należy składać do dnia: 2018 - 08-  11    do godz.. 10:00

w siedzibie zamawiaj^cego

„Nowe Centrum " sp. z o.o..

ulica Niepodległości lOa (budynekprzychodni zdrowia) parter

72 -500 Międzyzdroje "

II.Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 11 ust. 4 i wprowadza następującą treść:

„Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08- 17 ogodz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

„NoweCentrum"sp. zo.o.

ulica Niepodległości lOa

72 -500 Międzyzdroje "

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisów art. 38.ust 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164 z późn. zm.)

uprawnień niniejszym informuje iż:

ZMIANA NR 1

Dotyczy :postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizacje zamówienia publicznego pn.:
„Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w kwartale ulic ,Nowomyśliwska , Komunalna, Niepodległości

i Gryfa Pomorskiego w Międ^zdrojach - Etap I""

Strona internetowa BIP
Międzyzdroje

„Nowe Centrum" Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
tel. 665 344 552

Międzyzdroje, dnia 07.08. 2018r.

n:



Spotka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 . Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie . XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
zakładowego 33. 909. 250,00 zł(słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w
całości opłacony.

III.Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 1 ust. 11 pkt. 1 i nadaje się mu nowa treść:

„Nowe Centrum " sp. z o.o. ul. Niepodległości 10A 72-500 Międzyzdroje , przetarg nieograniczony,

„ Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w kwartale ulic .Nowomyśliwska, Komunalna, Niepodległości i

Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach- Etap I" Uwaga: „nie otwierać przed 17.08.2018 r., godz.

10:30"

- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

IV.Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie



Ogłoszenie nr 500188318-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.

Międzyzdroje:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 593643-N-2018

Data: 24/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Nowe Centrum" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

32096297800000, ul. Niepodległości  10A, 72-500 Międzyzdroje, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 665 344 552, e-mail

flotynski@wp.pl, faks.

Adres strony internetowej (url): http://bip.miedzyzdroje.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data składania ofert lub wniosków o dopuszczenie



do udziału w postępowaniu: Data 2018-08-10, godz. 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-08-17, godz.

10:00


