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Szczecin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 509778-N-2020 
Data: 06/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32113982100000, ul. ul. Czesława  9, 
71-804  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 421 63 23, e-mail 
aczerkawska@niol.szczecin.pl, faks 91 421 63 20. 

Adres strony internetowej (url): www.niol.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed 
upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być 
wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne 
spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: 36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 z dopiskiem: „wadium w 
przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę części do rowerów Bike_S – Szczeciński Rower Miejski”; 2) w 
poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 
978 i 1240). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. 
Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nieruchomości 
i Opłaty Lokalne spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: 36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 z 
dopiskiem: „wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę 63 szt.rowerów przystosowanych do potrzeb 
wypożyczalni Bike_S -Szczeciński Rower Miejski”; 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w 
gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium może być wniesione w 
jednej lub kilku formach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


