
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 361908-2011 z dnia 2011-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn-Kortowo 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) samojezdnego 

laboratorium terenowego, zamontowanego na podwoziu osobowego samochodu terenowego z napędem na 4 koła 

w ramach Operacji PT. Monitoring... 

Termin składania ofert: 2011-11-15  

Numer ogłoszenia: 374456 - 2011; data zamieszczenia : 10.11.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  361908 - 2011 data 03.11.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-

Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, fax. 089 5240505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6.  

W ogłoszeniu jest:  INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W 

celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ 

naleŜy złączyć do oferty następujące dokumenty: - Podpisany i wypełniony formularz Opis przedmiotu 

zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ; - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do 

SIWZ; - Uwierzytelnioną kserokopię świadectwa homologacji oferowanego samochodu, - Katalog, 

prospekt oferowanego samochodu, - Zaświadczenie, potwierdzające posiadanie autoryzacji producenta 

samochodów do sprzedaŜy i dostawy samochodów. Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy, wg 

Załącznika nr 5 do SIWZ..  

W ogłoszeniu powinno by ć: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w 

pkt III.5) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ naleŜy dołączyć do oferty następujące dokumenty: - Podpisany i wypełniony 

formularz Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji zmienionej w dniu 10.11.2011 

przez Zamawiającego; - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji 

zmienionej w dniu 10.11.2011 przez Zamawiającego; - Uwierzytelnioną kserokopię świadectwa 

homologacji oferowanego samochodu, - Katalog, prospekt oferowanego samochodu, - Zaświadczenie, 

potwierdzające posiadanie autoryzacji producenta samochodów do sprzedaŜy i dostawy samochodów. 

Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy, wg Załącznika nr 5 do SIWZ..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.1.  

Strona 1 z 2

2011-11-10http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=374456&rok=20...



W ogłoszeniu jest:  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia w wersji zmienionej przez Zamawiającego w dniu 10.10.2011: 

www.infish.com.pl/przetargi.  

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: 

15.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. 

Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn - Kortowo (sekretariat na I - piętrze)..  

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

lub ofert: 21.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn - Kortowo (sekretariat na I - piętrze)..  
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