Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 401400-2010 z dnia 2010-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Teren budowy zlokalizowany jest w obszarze byłej kopalni Katowice (rejon ulic
Nadgórników, Kopalnianej) , projektowanej ulicy Dudy Gracza i Parku Bogucickiego. Teren
opracowania jak i tereny sąsiadujące przeznaczone są dla funkcji...
Termin składania ofert: 2010-12-23

Numer ogłoszenia: 413946 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 401400 - 2010 data 08.12.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3;
3503672, fax. 032 2599804.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.4).
W ogłoszeniu jest: 2) Ekspert 2 (1 osoba)-Kierownik robót konstrukcyjno
budowlanych- posiadający: - wykształcenie techniczne, - uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót konstrukcyjno
budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów w zakresie
rozbiórki obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych każdej z wskazanych
inwestycji min 1 000 000,00 PLN każda (bez podatku VAT) ..
W ogłoszeniu powinno być: Ekspert 2 (1 osoba) - kierownik robót konstrukcyjnobudowlanych posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne; - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń; - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót
konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów
w zakresie rozbiórki obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych każdej z
wskazanych inwestycji min. 500.000,00 pln (bez podatku VAT)..

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 401400-2010 z dnia 2010-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Teren budowy zlokalizowany jest w obszarze byłej kopalni Katowice (rejon ulic
Nadgórników, Kopalnianej) , projektowanej ulicy Dudy Gracza i Parku Bogucickiego. Teren
opracowania jak i tereny sąsiadujące przeznaczone są dla funkcji...
Termin składania ofert: 2010-12-23

Numer ogłoszenia: 413950 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 401400 - 2010 data 08.12.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3;
3503672, fax. 032 2599804.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Śląskie Al.
Korfantego 3 40-005 Katowice pok. 107 - I piętro..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Śląskie Al.
Korfantego 3 40-005 Katowice pok. 107 - I piętro..

