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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 769175-N-2020

Data: 22/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 68246500000000, ul. Przylep-Skokowa  18, 66-015  Zielona Góra, woj. lubuskie,

państwo Polska, tel. (068) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11.

Adres strony internetowej (url): http://www.azl.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3) litera b

W ogłoszeniu jest: b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po

uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót konstrukcyjno-

budowlanych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, doświadczenie w realizacji co najmniej jednej inwestycji na roboty

budowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m2, za

kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto

W ogłoszeniu powinno być: b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia: do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie

zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót

konstrukcyjno-budowlanych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, doświadczenie w realizacji co najmniej jednej

inwestycji na roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego użyteczności publicznej o powierzchni nie

mniejszej niż 1000 m2, za kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 05.01.2021, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 08.01.2021, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.3)

W ogłoszeniu jest: 03.02.2021 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być: 06.02.2021 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
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