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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568796-N-2018

Data: 06-06-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźno, Krajowy numer identyfikacyjny 00000151398327, ul. Ułańska  25, 42-120  

Miedźno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 178 010, e-mail ug@miedzno.pl, faks 343 178 030.

Adres strony internetowej (url): www.miedzno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 3.2)

W ogłoszeniu jest: Opis potrzeb i wymagań jest udostępniony na stronie internetowej

zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ Informacja o wysokości nagród dla

wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie Wstępny

harmonogram postępowania: 1. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych – 06.06.2018 r. 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu – 27.06.2018 r. 3. Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem

wniosków (ewentualne wezwanie do uzupełnień dokumentów lub złożenia wyjaśnień),

przekazanie informacji podmiotom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o wynikach oceny – ustalenie liczby podmiotów, z którymi prowadzony będzie



dialog – czerwiec/lipiec 2018 r. 4. Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi

partnerami prywatnymi – lipiec/grudzień 2018r. 5. Opracowanie Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz zaproszenie do składania

ofert – styczeń/luty 2018 r. 6. Składanie ofert – luty 2018r. 7. Otwarcie, ocena ofert i

zawiadomienie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty – luty/marzec

2018 r. 8. Przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym –

marzec/kwiecień 2019 r.

W ogłoszeniu powinno być: Opis potrzeb i wymagań jest udostępniony na stronie

internetowej zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ Informacja o wysokości

nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie

Wstępny harmonogram postępowania: 1. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych – 06.06.2018 r. 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu – 27.06.2018 r. 3. Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub

wyjaśnianiem wniosków (ewentualne wezwanie do uzupełnień dokumentów lub złożenia

wyjaśnień), przekazanie informacji podmiotom, które złożyły wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o wynikach oceny – ustalenie liczby podmiotów, z którymi

prowadzony będzie dialog – czerwiec/lipiec 2018 r. 4. Przygotowanie i przeprowadzenie

dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi – lipiec/grudzień 2018r. 5. Opracowanie

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz

zaproszenie do składania ofert – styczeń/luty 2019 r. 6. Składanie ofert – luty 2019r. 7.

Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich Wykonawców o wyborze

najkorzystniejszej oferty – luty/marzec 2019 r. 8. Przygotowanie i zawarcie umowy o

partnerstwie publiczno-prywatnym – marzec/kwiecień 2019 r.


