
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 96917-2015 z dnia 2015-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilków 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia w tym opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych... 

Termin składania ofert: 2015-07-08  

 

Numer ogłoszenia: 97009 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96917 - 2015 data 30.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie, ul. Długa 38, 46-113 Wilków, woj. opolskie, tel. 502 

49 18 01. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: 1. wypełniony formularz oferty, 2. pełnomocnictwo - w 

przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane 

przez osoby reprezentujące wykonawcę *, 3. wskazanie przez Wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (Wykonawca 

złoży -załącznik Nr 5 do formularza oferty). 4. w przypadku polegania na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca 

musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.ważny 

certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej 

Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 6.wypełniony załącznik Nr 6 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. wypełniony formularz oferty, 2. pełnomocnictwo - w 

przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane 

przez osoby reprezentujące wykonawcę *, 3. wskazanie przez Wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (Wykonawca 

złoży -załącznik Nr 5 do formularza oferty). 4. w przypadku polegania na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca 

musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.ważne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie 

Polski wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w 

Józefowie k/Otwocka. 6.wypełniony załącznik Nr 6 (szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia).. 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=96917&rok=2015-06-30

