
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 42666-2012 z dnia 2012-02-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sulików 

Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau w zakresie 

oświetlenia, nagłośnienia oraz mechaniki sceny wraz z dostawą sprzętu, montażem i instalacją w budynku GOK w 

Sulikowie. Szczegółowy... 

Termin składania ofert: 2012-02-23  

Numer ogłoszenia: 43362 - 2012; data zamieszczenia:  14.02.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  42666 - 2012 data 13.02.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, fax. 75 7756922. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2.  

W ogłoszeniu jest:  Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch zadań polegających na modernizacji teatrów, sal 

widowiskowych itp. obejmujących dostawę i montaż urządzeń mechanicznych sceny, dostawę i montaż 

urządzeń i instalacji oświetlenia technologicznego, dostawę i montaż urządzeń i instalacji 

elektroakustycznych do ogólnodostępnych obiektów kulturalnych (np. domy kultury, teatry, opery) o w 

wartości co najmniej 200.000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wymienione w tym wykazie dostawy zostały 

należycie wykonane (referencje)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednego zadania polegającego na modernizacji teatrów, 

sal widowiskowych itp. obejmujących dostawę i montaż urządzeń mechanicznych sceny, dostawę i 

montaż urządzeń i instalacji oświetlenia technologicznego, dostawę i montaż urządzeń i instalacji 

elektroakustycznych do ogólnodostępnych obiektów kulturalnych (np. domy kultury, teatry, opery) o 

wartości co najmniej 170.000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wymienione w tym wykazie dostawy zostały 
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należycie wykonane (referencje)..  
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