
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 331575-2016 z dnia 27-10-2016 - Lisięcice  

Część I RYBY Ryby – filety śledziowe – solone kg 745 Ryba wędzona – makrela kg 769 

Ryba do smażenia – Panga kg 498 Kostka panierowana – Mintaj kg 109 Kotlety rybne 

panierowane kg 10 Filet mro...  

Termin składania ofert/wniosków: 28-11-2016  

 

Ogłoszenie nr 332197 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.  

Lisięcice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 331575 

Data: 27/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29337300000, ul. 

Klisino  100, 48118   Lisięcice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 857 593, e-mail 

dps_klisino@poczta.onet.pl, faks 774 857 594.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.dps-klisino.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: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: Część II KONSERWY RYBNE Konserwa rybna – śledź -pomidorowa kg 

853 Konserw rybna – szprot - olej kg 232 Konserwa rybna – makrela – olej kg 586 Konserwa 

rybna – śledź - olej kg 548 Konserwa – tuńczyk w sosie własnym kg 9 Paprykarz kg 1118 

Konserwa rybna – szprot – pomidor kg 320 Śledź opiekany w zalewie kg 95 Sałatka 

śledziowa kg 273 Konserwa rybna sałatka kg 36 Konserwa makrela w pomidorach 116  

W ogłoszeniu powinno być: Część II KONSERWY RYBNE Konserwa rybna – śledź -

pomidorowa kg 853 Konserw rybna – szprot - olej kg 232 Konserwa rybna – makrela – olej 

kg 586 Konserwa rybna – śledź - olej kg 548 Konserwa – tuńczyk w sosie własnym kg 9 

Paprykarz kg 1118 Konserwa rybna – szprot – pomidor kg 320 Śledź opiekany w zalewie kg 

95 Sałatka śledziowa kg 273 Konserwa rybna sałatka kg 36 Konserwa makrela w pomidorach 

kg 116  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : język polski 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b237611e-61ea-4feb-a6fb-94b2004be211&path=2016%5c10%5c20161027%5c331575_2016.html


Punkt: IV.6.6 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: KONSERWY RYBNE 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konserwa 

rybna – śledź -pomidorowa kg 853 Konserw rybna – szprot - olej kg 232 Konserwa rybna – 

makrela – olej kg 586 Konserwa rybna – śledź - olej kg 548 Konserwa – tuńczyk w sosie 

własnym kg 9 Paprykarz kg 1118 Konserwa rybna – szprot – pomidor kg 320 Śledź opiekany 

w zalewie kg 95 Sałatka śledziowa kg 273 Konserwa rybna sałatka kg 36 Konserwa makrela 

w pomidorach 116  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: KONSERWY RYBNE 1) Krótki opis 

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konserwa 

rybna – śledź -pomidorowa kg 853 Konserw rybna – szprot - olej kg 232 Konserwa rybna – 

makrela – olej kg 586 Konserwa rybna – śledź - olej kg 548 Konserwa – tuńczyk w sosie 

własnym kg 9 Paprykarz kg 1118 Konserwa rybna – szprot – pomidor kg 320 Śledź opiekany 

w zalewie kg 95 Sałatka śledziowa kg 273 Konserwa rybna sałatka kg 36 Konserwa makrela 

w pomidorach kg 116  

 

 


