Numer ogłoszenia: 213142 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195692 - 2011 data 12.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 016
6719818, fax. 016 6719818.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy
Szkole Podstawowej w Huwnikach dz. nr ew. 237/8 poprzez utworzenie i
wyposażenie placu w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury
przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Zakres prac Wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego i chudego betonu. Ułożenie elastycznej
nawierzchni - kolor pomarańczowy - 132 m2, kolor niebieski - 18 m2. Dostawa i
montaż urządzeń ; zestaw zabawowy, pająk sprawnościowy, huśtawka podwójna,
altanka z tablicą i grą kółko-krzyżyk, sprężynowiec jednoosobowy, sprężynowiec
dwuosobowy, talerz na sprężynie, pomost z klockami, urządzenie sprawnościowe typu
młynek, urządzenie do przeskoków, równoważnia łamana, ławka z oparciem x2, kosz
metalowy x2, tablica regulaminowa Szkolny plac zabaw w ramach programu Radosna
Szkoła przy Szkole Podstawowej w Rybotyczach dz. nr ew. 257 poprzez utworzenie i
wyposażenie placu w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury
przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym Zakres prac Wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego i chudego betonu. Ułożenie elastycznej
nawierzchni - kolor pomarańczowy - 138 m2, kolor niebieski - 19 m2. Dostawa i
montaż urządzeń ; zestaw zabawowy, pająk sprawnościowy, huśtawka podwójna,
lokomotywa z wagonem, sprężynowiec jednoosobowy, sprężynowiec dwuosobowy,
talerz na sprężynie, pomost z klockami, urządzenie sprawnościowe typu młynek,
równoważnia prosta, ławka z oparciem x4, kosz metalowy x3, tablica regulaminowa,
Wszystkie montowane urządzenia muszą spełniać wymogi norm bezpieczeństwa PNEN 1176 i posiadać stosowne certyfikaty. Nawierzchnia placów zabaw powinna
spełniać wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujące
upadki. Załączniki graficzne do opisów urządzeń są przykładowe, zaleca się żywe
kolory i materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych. Rozkład
urządzeń określa załącznik graficzny..
W ogłoszeniu powinno być: Szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna
Szkoła przy Szkole Podstawowej w Huwnikach dz. nr ew. 237/8 poprzez utworzenie i
wyposażenie placu w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury
przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Zakres prac Wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego i chudego betonu. Ułożenie elastycznej
nawierzchni - kolor pomarańczowy - 1131 m2, kolor niebieski - 17 m2.



Dostawa i montaż urządzeń ; zestaw zabawowy, pająk sprawnościowy, huśtawka
podwójna, sprężynowiec jednoosobowy, sprężynowiec dwuosobowy, talerz na
sprężynie, pomost z klockami, urządzenie sprawnościowe typu młynek, równoważnia
łamana, ławka z oparciem x2, kosz metalowy x2, tablica regulaminowa Szkolny plac
zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Rybotyczach
dz. nr ew. 257 poprzez utworzenie i wyposażenie placu w urządzenia zabawowe i
elementy małej architektury przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym
Zakres prac Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i chudego betonu.
Ułożenie elastycznej nawierzchni - kolor pomarańczowy - 138 m2, kolor niebieski 19 m2. Dostawa i montaż urządzeń ; zestaw zabawowy, pająk sprawnościowy,
huśtawka podwójna, lokomotywa z wagonem, sprężynowiec jednoosobowy,
sprężynowiec dwuosobowy, talerz na sprężynie, pomost z klockami, równoważnia
prosta, ławka z oparciem x4, kosz metalowy x3, tablica regulaminowa, Wszystkie
montowane urządzenia muszą spełniać wymogi norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 i
posiadać stosowne certyfikaty. Nawierzchnia placów zabaw powinna spełniać wymogi
normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Załączniki
graficzne do opisów urządzeń są przykładowe, zaleca się żywe kolory i materiały
odporne na działanie warunków atmosferycznych. Rozkład urządzeń określa załącznik
graficzny..




Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol,
Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy
Fredropol, Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6..



