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D ą b ró w k a ,  19 .06.2019 r.

Informacja o zmianie SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: G CK .271.1.2019.
Nazwa zadania: Remont istniejących budynków “ Kuźnia Norwida “

1.
W SIWZ jest:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres: URZĄD GMINY DĄBRÓW KA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05- 
252 DĄBRÓW KA i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący:

"Oferta -  Remont istniejących budynków “ Kuźnia Norwida” 
nie otwierać przed 24 czerwca 2019 roku, godz. 12.30”

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 
informacji.

W SIWZ zmienia się na:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres: URZĄD GMINY DĄBRÓW KA, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05- 
252 DĄBRÓW KA i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący:

"Oferta -  Remont istniejących budynków “ Kuźnia Norwida” 
nie otwierać przed 27 czerwca 2019 roku, godz. 12.30"



3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 
informacji.

2.
W SIWZ jest:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 24 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 na adres:
Urząd Gminy Dąbrówka 
ul. Tadeusza Kościuszki 14 
05-252 Dąbrówka 
Biuro Obsługi Mieszkańca-parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 24 czerwca 2019 roku, o godz. 12.30 na adres :
Urząd Gminy Dąbrówka 
ul. Tadeusza Kościuszki 14 
05-252 Dąbrówka 
sala konferencyjna II piętro

W SIWZ zmienia się na:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 27 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 na adres:
Urząd Gminy Dąbrówka 
ul. Tadeusza Kościuszki 14 
05-252 Dąbrówka 
Biuro Obsługi Mieszkańca-parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 27 czerwca 2019 roku, o godz. 12.30 na adres :
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
sala konferencyjna II piętro


