
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34655-2015 z dnia 2015-03-12 r. Ogłoszenie o konkursie - Poznań

1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w

Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. 2. Przedmiot Konkursu obejmuje: -

opracowanie...

Termin składania ofert: 2015-05-07

Numer ogłoszenia: 57019 - 2015; data zamieszczenia:  22.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  34655 - 2015 data 12.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500, fax.

061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.

W ogłoszeniu jest:  2. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Uczestnicy Konkursu winni

potwierdzić, że do realizacji zamówienia skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń, po dwie osoby (projektant + sprawdzający) w następujących specjalnościach: (1) architektonicznej,

(2) konstrukcyjno-budowlanej, (3) instalacji sanitarnych, (4) instalacji wentylacji i klimatyzacji, (5) instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (6) drogowej, (7) instalacji teletechnicznych.

W ogłoszeniu powinno by ć: 2. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Uczestnicy Konkursu winni

potwierdzić, że do realizacji zamówienia skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeń, po dwie osoby (projektant + sprawdzający) w następujących specjalnościach: (1) architektonicznej,

(2) konstrukcyjno-budowlanej, (3) sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, (4) sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (5) sieci,

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (6) inżynieryjnej drogowej.

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.2.2).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Wyznaczony zostaje nowy termin składania wniosków o dopuszczenie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=57...
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do udziału w Konkursie - 11.05.2015 r. do godz. 18:00. Miejsce składania wniosków pozostaje bez zmian.
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