
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 123287-2009 z dnia 2009-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Roszków 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie kompletnego 

wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 

realizowanego w ramach... 

Termin składania ofert: 2009-08-24  

Numer ogłoszenia: 136515 - 2009; data zamieszczenia : 19.08.2009 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  123287 - 2009 data 30.07.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o., ul. 

Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków, woj. śląskie, tel. 0-32 419 53 09, fax. 0-32 419 53 09. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie studium wykonalności 

oraz sporządzenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Spójności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. Kanalizacja 

dorzecza górnej Odry - gminy KrzyŜanowice i Kornowac. Opracowanie w ramach niniejszego 

zamówienia studium wykonalności stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o 

dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 2. Zakres zamówienia obejmuje 

następujące zadania: a) opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia, b) opracowanie 

streszczenia studium wykonalności przedsięwzięcia, c) prezentację studium wykonalności, d) 

opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, e) przygotowanie innych 

opracowań, nie wymienionych w umowie a wymaganych w procesie aplikowania o środki z Funduszu 

Spójności, f) pełnienie gotowości do udzielania wyjaśnień i udzielanie wyjaśnień, udział w negocjacjach z 

Instytucją WdraŜającą (IW), Instytucją Zarządzającą (IZ), Instytucją Pośredniczącą (IP) oraz Komisją 

Europejską (KE) i przygotowanie ewentualnych dodatkowych opracowań, wymaganych podczas 

negocjacji..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie studium 
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wykonalności oraz sporządzenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. 

Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy KrzyŜanowice i Kornowac. Opracowanie w ramach 

niniejszego zamówienia studium wykonalności stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o 

dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 2. Zakres zamówienia obejmuje 

następujące zadania: a) opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia, b) opracowanie 

streszczenia studium wykonalności przedsięwzięcia, c) prezentację studium wykonalności, d) 

opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, e) pełnienie gotowości do 

udzielania wyjaśnień i udzielanie wyjaśnień, udział w negocjacjach z Instytucją WdraŜającą (IW), 

Instytucją Zarządzającą (IZ), Instytucją Pośredniczącą (IP) oraz Komisją Europejską (KE).  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3.4).  

W ogłoszeniu jest:  24.08.2009 godzina 10:00.  

W ogłoszeniu powinno by ć: 28.08.2009 godzina 10:00.  
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