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Wszyscy Zainteresowani 

 

Zmiana dot. zapytania ofertowego 
na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin” 

 

Zamawiający 

Gmina Czarnocin 

Czarnocin 100 

28-506 Czarnocin 

NIP: 605-002-30-70 

REGON: 291010033 

tel.: 41 3512028 fax: 41 3512029 

e-mail: s.gieres@czarnocin.com.pl 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

BYŁO: 

1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie. 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie. 

Wymagane minimum – co najmniej jedna usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w każdej specjalności: 

 konstrukcyjno-budowlanej, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                      

i elektroenergetycznych, 

 o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 

Wymagane minimum – co najmniej jedna usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w każdej specjalności: 

 konstrukcyjno-budowlanej, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                      

i elektroenergetycznych, 

 o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego 

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnocin 

                                                                                                                                 Maria Kasperek 
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