Zławieś Wielka, dnia 07.06.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 907 z późń. zm), Zamawiający
dokonuje następującej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
postępowaniu:
„„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”,
Zmiany dokonuje się w treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówienie:

I.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Było:

Oznakowanie i opakowanie oferty:

Winno być:

1) ofertę należy składać w jednym nieprzejrzystym i zamkniętym
opakowaniu,
Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
jego bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich
połączeniach),
2) na opakowaniu należy zamieścić:
a) napis: „oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Montaż
instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”, otworzyć nie
wcześniej niż po godzinie 10:15 w dniu 9.06.2017r.”,
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy, oraz ewentualnie adres do
korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy,
3) w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby wszystkie
podmioty
składające
ofertę
wspólną
z zaznaczeniem pełnomocnika.
Oznakowanie i opakowanie oferty:
1) ofertę należy składać w jednym nieprzejrzystym i zamkniętym
opakowaniu,
Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
jego bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich
połączeniach),
2) na opakowaniu należy zamieścić:
a) napis: „oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Montaż
instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”, otworzyć nie
wcześniej niż po godzinie 10:15 w dniu 04.09.2017r.”,
c) nazwę i adres siedziby Wykonawcy, oraz ewentualnie adres do
korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy,
3) w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem
pełnomocnika.

II.

Było:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (XI.1, 3)
1. Oferty należy składać w czasie pracy Zamawiającego, o którym mowa w
Dziale I SIWZ, nie później niż do dnia 09.06.2017. do godziny 10:00, w
siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, w sekretariacie
urzędu.

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która został złożona
po terminie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2017r. o godz.10:15
w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, w pokoju nr 20.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu
otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności
opakowań przez członków komisji przetargowej i przybyłych na otwarcie
Wykonawców oraz ustaleniem ilości otrzymanych ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę
(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje
te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści powyższe
informacje na stronie internetowej.

Winno być:

1. Oferty należy składać w czasie pracy Zamawiającego, o którym mowa w
Dziale I SIWZ, nie później niż do dnia 04.09.2017. do godziny 10:00, w
siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, w sekretariacie
urzędu.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która został złożona
po terminie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.09.2017r. o godz.10:15
w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, w pokoju nr 20.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu
otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza
przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności
opakowań przez członków komisji przetargowej i przybyłych na otwarcie
Wykonawców oraz ustaleniem ilości otrzymanych ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę
(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje
te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści powyższe
informacje na stronie internetowej.

Ogłoszenie nr 93699 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.

Zławieś Wielka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 75028-2017
Data: 27/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś
Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug@zlawies.pl, faks 678-09-66.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlawies.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: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
09/06/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/09/2017, godzina: 10:00,

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

