
 
 
 
 
 

ANEKS DO OGŁOSZENIA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, ul. 1 Maja nr 1 

39-200 Dębica, KRS: 0000045477, NIP: 872-000-34-04, REGON: 850004505, kapitał 

zakładowy: 110422000zł 

w ramach Umowy nr MFEOG.07.04.12-09-0109/21-00 w sprawie Projektu 

„Wsparcie ochrony środowiska naturalnego przez Firmę Oponiarską Dębica S.A.  

poprzez inwestycję  

w źródła wysokosprawnej kogeneracji” 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  

w ramach programu: 

„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, 

dotyczących postępowania ofertowego na Generalnego Wykonawcę w zakresie 

budowy instalacji systemu kogeneracyjnego 

 

Zmianie podlegają następujące zapisy Ogłoszenia: 

Paragraf III, ustęp 2 b) o brzmieniu: 

2. Zgłoszenia można składać: b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

przetarg.kogeneracja@goodyear.com Termin składania zgłoszeń: 13.06.2022 r. Decyduje 

data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

uzyskuje brzmienie: 

2. Zgłoszenia można składać: b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

przetarg.kogeneracja@goodyear.com Termin składania zgłoszeń: 04.07.2022 r. Decyduje 

data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

 

Paragraf IV, ustęp 9 o brzmieniu: 

9. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie spotkania konsultacyjnego 

które odbędzie się 14.06.2022 o godz. 9:00 w sali spotkań Restauracja „Stomilanka”, adres 

39-200 Dębica, ul. Ignacego Lisa1 Spółka nie wyklucza możliwości dalszych konsultacji 

drogą elektroniczną w celu doprecyzowania omawianych na spotkaniu zagadnień. 

Podsumowanie Wstępnych Konsultacji Rynkowych zostanie opublikowane na stronie 

internetowej z uwzględnieniem wszelkich informacji powstałych w przebiegu spotkania oraz 

późniejszej korespondencji. 

uzyskuje brzmienie: 

9. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie spotkania konsultacyjnego 

które odbędzie się 14.06.2022 o godz. 9:00 w sali spotkań Restauracja „Stomilanka”, adres 



 
 
 
 
 
39-200 Dębica, ul. Ignacego Lisa1 Spółka nie wyklucza możliwości dalszych konsultacji 

drogą elektroniczną, jak również w formie spotkania indywidualnego z możliwością 

przeprowadzenia wizji lokalnej. Podsumowanie Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

zostanie opublikowane na stronie internetowej z uwzględnieniem wszelkich informacji 

powstałych w przebiegu spotkania oraz późniejszych konsultacji. 

 

Paragraf IV, ustęp 10 o brzmieniu: 

10. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 

30.06.2022. 

uzyskuje brzmienie: 

10. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 

08.07.2022. 

 

Wszelkie pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian. 
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