
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 194604-2011 z dnia 2011-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieruszów 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: wewnętrznej platformy pionowej bezszybowej podnoszącej osobę 

niepełnosprawną z poziomu wejścia do budynku ( -0,60 ) na poziom przyziemia (+/-0,00 m), nowych wewnętrznych 

schodów wejściowych... 

Termin składania ofert: 2011-07-27  

 

Numer ogłoszenia: 215942 - 2011; data zamieszczenia : 26.07.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  194604 - 2011 data 12.07.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Powiat Wieruszowski, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 78 13 370, 62 78 13 386, 

fax. 62 78 31 963. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

• W ogłoszeniu jest:  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: wewnętrznej platformy 

pionowej bezszybowej podnoszącej osobę niepełnosprawną z poziomu wejścia do budynku          

( -0,60 ) na poziom przyziemia (+/-0,00 m), nowych wewnętrznych schodów wejściowych na ten 

poziom, wewnętrznej platformy przyschodowej, która będzie transportować osobę 

niepełnosprawną na poziom piętra ( +3,90m), nowych toalet dostosowanych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia gospodarczego. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia...  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: wewnętrznej 

platformy pionowej bezszybowej podnoszącej osobę niepełnosprawną z poziomu wejścia do 

budynku ( -0,60 ) na poziom przyziemia (+/-0,00 m), nowych wewnętrznych schodów 

wejściowych na ten poziom, nowych toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia gospodarczego. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..  

• 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 : 27.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 

98-400 Wieruszów ( pok. 18 biuro podawcze)..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert : 29.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w 

Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów ( pok. 18 biuro podawcze)..  

 
 


