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Ogłoszenie nr 500003169-N-2017 z dnia 11-07-2017 r.

Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 546995-N-2017 

Data: 11/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum", Krajowy numer identyfikacyjny 27249102700000, ul. ul.

Chemiczna  12, 41200   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 36 32 480, e-mail

inspektorzy@smlokum.pl, faks 32 36 32 498. 

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2. 

W ogłoszeniu jest: 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.08.07.2017 r. do godz. 9:00

w jednej z n/w form: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z

2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej

należy wpłacić przelewem na konto PKO BP SA 14 1020 2498 0000 8002 0538 1829 przy czym

za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na

rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w
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Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Chemicznej 12 w Sosnowcu, w terminie jw. 

W ogłoszeniu powinno być: 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.08.2017 r. do

godz. 9:00 w jednej z n/w form: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z

2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej

należy wpłacić przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438

przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin

uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy

złożyć w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Chemicznej 12 w Sosnowcu, w

terminie jw. 


