POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/02/2019

Data zmiany ogłoszenia i niniejszej informacji: 18 marca 2019 r.
Fibee I sp. z o.o.
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA
o zmianie ogłoszenia
Dot.
"Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i
uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w
ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w
podregionach: 1/ piotrkowskim część B (ID: 3.1.10.17b) 2/ częstochowskim (ID: 3.2.24.46)
3/ chełmsko - zamojskim część A1 (ID: 3.3.06.10a1) 4/ lubelskim część A (ID: 3.3.06.11a) 5/
puławskim część A (ID:3.3.06.12a) 6/ puławskim część B (ID: 3.3.06.12b) 7/ legnicko głogowskim (ID: 3.5.02.02)", znak: POPC3/02/2019
Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, iż we wskazanym wyżej postępowaniu, dnia 18 marca 2019 r.,
Zamawiający dokonał następujących zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu:
W miejsce następującej, dotychczasowej treści w przedmiotowym ogłoszeniu:
UWAGA! Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności związane z maksymalnym
rozmiarem dołączanych dokumentów, uniemożliwiające publikację całości OPZ w Bazie
Konkurencyjności, następujące dokumenty, zostały udostępnione w witrynie internetowej
Zamawiającego pod adresem: https://fibee.pl/strona-ogloszenia
- Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych – Załącznik nr 2 do OPZ
- Lista Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów),
zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o
dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów – Załącznik nr 2a do OPZ
- Wyliczenie Jednostek Oświatowych – Załącznik nr 3 do OPZ
wprowadził treść:
UWAGA! Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności związane z maksymalnym
rozmiarem dołączanych dokumentów, uniemożliwiające publikację całości OPZ w Bazie
Konkurencyjności, następujące dokumenty, zostały udostępnione w witrynie internetowej
Zamawiającego pod adresem https://fibee.pl, w zakładce „ogłoszenia”:
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- Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych – Załącznik nr 2 do OPZ
- Lista Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów),
zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o
dofinansowanie
dla
poszczególnych
Obszarów
–
Załącznik
nr
2a
do
OPZ
- Wyliczenie Jednostek Oświatowych – Załącznik nr 3 do OPZ

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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