
 

 

 

 

 
Zielona Góra, 6 września 2017 r. 

Znak A.2300.5.2017 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; zamowienia@mosir.zgora.pl  

 
2. Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 

5.225.000 euro. 
 
3. Tytuł: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w 

Zielonej Górze. 
 
4. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień   

Publicznych w dniu 25.08.2017 r. pod nr 578166-N-2017 
 

5. Zmiany w ogłoszeniu dotyczą: ogłoszenia o zamówieniu A.2300.5.2017 z dnia 25 sierpnia 
2017 r: 

 
5.1.  pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: 
a) w ogłoszeniu jest: 

Data: 11/09/2017, godzina: 09:30, 
b) w ogłoszeniu powinno być: 

Data: 12/09/2017, godzina: 09:30, 
 
5.2.  pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
a) w ogłoszeniu jest: 

1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 11 września 2017 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12; Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Ogłoszenie o 
zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 sierpnia 
2017 r. 

b) w ogłoszeniu powinno być: 
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 12 września 2017 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra, pokój nr 12; Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Ogłoszenie o 
zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 sierpnia 
2017 r. 
 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 06.09.2017 r.  

 

           
                               Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

       Robert Jagiełowicz 
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