
Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym n
 

Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania 
 

Stanowiącą  II etap  inwestycji pod nazw

„Wykonanie instalacji grzewczo 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacj
terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo”
współfinansowanego przez Uni
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007
energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energe
odnawialnych w ramach Projektu o nazwie;

„Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne 
Lubiatowie”.     

 
 
Zmiana zapisów dotycząca
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu d
warunków; 
 
Zmianie ulega zapis: 
 
1.6 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
na poziomie co najmniej  1.500.000,
 
 
Nowa treść zapisu: 
 
1.6 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  
 
 
Zmiana zapisów dotycząca
 Informacja o oświadczeniach lub 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post
 
Zmianie ulega zapis: 
 
- Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszcz
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.500.000,00 PLN ( słownie; jeden milion  pi
tysięcy złotych )-  załącznik nr 1E oferty.

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym n

WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA 

polegającego na: 

Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania – rozprowadzeniu ciepła w budynku

inwestycji pod nazwą:  

„Wykonanie instalacji grzewczo – klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacj
terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. 

rodowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na 
odnawialnych w ramach Projektu o nazwie; 

„Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii 

ąca Rozdziału VI 
powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

1.6 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  - posiadają obroty w ostatnim roku rozliczeniowym 
na poziomie co najmniej  1.500.000,- ( słownie; jeden milion pięćset tysięcy złotych ).

1.6 sytuacji ekonomicznej i finansowej;  - posiadają obroty w ostatnim roku 
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.000.000,- ( słownie; jeden milion złotych ).

ąca Rozdziału VII: 
wiadczeniach lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których   
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość obrotów w ostatnim roku  
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.500.000,00 PLN ( słownie; jeden milion  pi

nr 1E oferty. 
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Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym na: 

rozprowadzeniu ciepła w budynku 

klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka 
terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” 

rodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i 
tyki opartej na źródłach 

rodka Terapii Dziennej w 

okonywania oceny spełniania tych 

 obroty w ostatnim roku rozliczeniowym 
ęcy złotych ). 

 obroty w ostatnim roku 
( słownie; jeden milion złotych ). 

 Wykonawca w celu 

kredytowej, w których   
 obrotów w ostatnim roku  

rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.500.000,00 PLN ( słownie; jeden milion  pięćset 



 
Nowa treść zapisu: 
 
- Informacje banku lub spółdzielczej kasy 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.
złotych )-  załącznik nr 1E oferty
 
 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których   
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość obrotów w ostatnim roku  
rozliczeniowym na poziomie co najmniej  1.000.000,00 PLN ( słownie; jeden milion 

nr 1E oferty. 
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kredytowej, w których   
 obrotów w ostatnim roku  

00.000,00 PLN ( słownie; jeden milion 


