
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 79393-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jelcz-Laskowice 

Wykonanie remontu utwardzenia placu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Jelczu-Laskowicach 

oraz chodników w obrębie działki szkolnej nr 52/2 AM 48 i 53 (droga) w obrębie ewidencyjnym 

Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice powiat oławski oraz... 

Termin składania ofert: 2016-07-01 

 

Numer ogłoszenia: 81777 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79393 - 2016 data 10.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach, Ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-

Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 71 318 20 41, fax. 71 318 20 41. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2). 

 W ogłoszeniu jest: brak zapisu o przedłożeniu dokumentów w zakresie potwierdzenia 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

 W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79393&rok=2016-06-10


wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 


