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Nowy Sącz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 515055-N-2019 

Data: 20/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 

49189318000000, ul. Jagiellońska  33, 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 

+48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 

700. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowosadecki.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na 

aktualizację operatu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: 

Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie 

dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa 

projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 

które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy 

wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 
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ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

W ogłoszeniu powinno być: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: 

Zamówienie na aktualizację operatu ewidencji gruntów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 

Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się 

wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na 

aktualizację operatu Numer referencyjny: ZPI.272.4.2019 Przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie 

W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zamówienie na aktualizację operatu ewidencji gruntów Numer referencyjny: ZPI.272.4.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 
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