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SEKCJAII :^MIANYW^GŁOSZENIU

11.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III. l)

Punkt: III. l.3)

W ogłoszeniu jest: b) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
tenninu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedną usługę o wartości minimum 10 000,00 PLN (słownie;
dziesięć tysięcy) polegającą na ustaleniu granic w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia
nieruchomości (Dz. U. z 1999 r.. Nr 45,póz. 453) zakończonego decyzją administracyjną wraz z
potwierdzeniem (referencji) realizacji roboty prawnej (mapy do uregulowania stanu prawnego)
W ogłoszeniu powinno być: b) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostataiich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest króts2y - w tym



13.02.2020

okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę o wartości minimum 2 000,00 PLN

(słownie: dwa tysiące) polegającą na ustaleniu granic w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia

niemchomości (Dz. U. z 1999 r.. Nr 45,póz. 453) zakończonego decyzją administracyjną wraz z

potwierdzeniem (referencji) realizacji roboty prawnej (mapy do uregulowania stanu prawnego).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6)

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data:2020-02-18, godzina:10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-02-21, godzina: 10:00,
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