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Ogłoszenie nr 88791 - 2017 z dnia 2017-05-26 r. 

Mirosławiec:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 518821-N-2017 

Data: 26/05/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. 

Wolności  37, 78650   Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 

672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.  

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

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Nazwa projektu lub program 

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Nazwa projektu lub programu Nowoczesna szkoła – przebudowa Szkoły 

Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizowana jest 

w ramach zadania inwestycyjnego i projektu nr RPZP.09.05.00 – 32 – 0001/16 p.n.: 

„Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Kontraktu 

Samorządowego pt.: „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu 

wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego, dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamówienie jest współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in 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 członami grup społecznie maginalizowanych  

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa projektu lub programu „Nowoczesna szkoła – 

przebudowa Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych” realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego i projektu nr 

RPZP.09.05.00 – 32 – 0001/16 p.n.: „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem 

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” 

realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego pt.: „Metalowa dźwignia regionu” – 

rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu 

Samorządowego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnegoamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu:  
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„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 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 członami grup społecznie maginalizowanych: 

nie 

 

                                                                                                         /-/ Burmistrz Mirosławca 


