
Ogłoszenie nr 540059889-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.  

Bełchatów: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 526847-N-2019  
Data: 19/03/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, Krajowy numer identyfikacyjny 59076538100000, ul. ul. Bawełniana  18, 97-
400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6330815, 6330819, e-mail zamowieniapubliczne@eko-
region.pl, faks 446 330 819.  
Adres strony internetowej (url): www.eko-region.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.1.2)  
W ogłoszeniu jest: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 
978 i 1240). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 UWAGA: 
przed dokonaniem wpłaty wadium prosimy o potwierdzenie numeru konta u Zamawiającego. 4.Wadium 
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert, tj. do 01.04.2019 r. godz.: 10:00 szczegóły dotyczące wadium podano w punkcie 11 

SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: 
cztery tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach 
ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 
2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008 2001 0006 4288 
0001 UWAGA: przed dokonaniem wpłaty wadium prosimy o potwierdzenie numeru konta u Zamawiającego. 
4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert, tj. do 05.04.2019 r. godz.: 10:00 szczegóły dotyczące wadium podano w 
punkcie 11 SIWZ  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2019-04-01, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,  

 


