
 
CKiS. 271.1.2/13     Postomino, dnia 15 maja 2013 roku 

 
 

Wykonawcy 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: „Zmiana sposobu użytkowania i wykonanie 

remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską w miejscowości Górsko” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  

z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: „Zmiana sposobu 

użytkowania i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską  

w miejscowości Górsko” w zakresie: 

1. Dział I, Rozdział IV, pkt. 3 – Sposób złożenia oferty otrzymuje brzmienie: 
„Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:  

a) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego  

i posiadać oznaczenie: Oferta na: „Zmiana sposobu użytkowania  

i wykonanie remontu remizy OSP z adaptacją na świetlicę wiejską  

w miejscowości Górsko”. Nie otwierać przed dniem 31 maja 2013 r. do 
godz. 10.15. 

b) Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można 

było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.” 

2. Dział I, Rozdział III – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje 

brzmienie: 
„1) Ofertę należy złożyć w Centrum Kultury i Sportu w Postominie do dnia 31 maja 

2013 r. do godz. 10.00. 

 2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym 

powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

 3) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego drogą pocztową lub inną np. kurierską, 

o terminie złożenia oferty decyduje termin i godzina dostarczenia oferty do 

Zamawiającego. 
 4) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 31 maja 2013 r.  

o godz. 10.15 w sali nr 1 Centrum Kultury i Sportu w Postominie.” 
 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Ogłoszenia o zamówieniu,  

w którym zmieniono termin składania ofert na dzień 31 maja 2013 roku (w załączeniu 

w/w ogłoszenie). Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie, 76-113 Postomino 97 do dnia 31 maja 2013 r. do godz. 10.00. 
Tym samym Zamawiający zmienia również termin otwarcia ofert. Zamawiający 

otworzy koperty z ofertami w dniu 31 maja 2013 r. o godz. 10.15 w sali nr 1 Centrum 

Kultury i Sportu w Postominie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej CKiS Postomino, 

2. a/a 


