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Mikoszów, 12-06-2018 r.

Ogłoszenie
o zmianie zapytania ofertowego
W Zapytaniu ofertowym nr 2/STOW/2018 na usługi, przedmiotem których są kompleksowe
czynności sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa
i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych
wraz z dostawą i montażem wyposażenia” w ramach Projektu pn. „Mikoszów - Miasteczko
Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez
przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób
niepełnosprawnych”,
-opublikowanym w dniu 07.06.2018 r. na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
i www.celestyn.pl wprowadza się zmiany:
W punkcie VI) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełniania w punkcie 1 podpunkt c) dodaje się zapis o treści:
„Wykonawca może rozszerzyć skład Zespołu poza wymagane przez Zamawiającego minimum
określone w niniejszym punkcie wskazując dodatkowe osoby w wykazie personelu (załącznik
nr 2) wskazując jednocześnie zakres wykonywanych przez te osoby zadań i posiadane
uprawnienia.”
W związku z powyższą zmianą przedłuża się termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2018
na godz. 10:00.
Odpowiednio do zmiany terminu składania ofert dokonuje się zmiany treści zapytania
ofertowego nr 2/STOW/2018:
- w punkcie XI) Opis sposobu przygotowania oferty pkt 13: treść: „Nie otwierać przed 15
czerwca 2018 r. godz. 15:00” zastępuje się treścią „Nie otwierać przed 20 czerwca 2018 r.
godz. 10:00”,
- w punkcie XII) Miejsce, sposób i termin składania ofert w punkcie 1 wyrażenie „15 czerwca
2018 r. o godz. 15:00” zastępuje się wyrażeniem „20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00”.
Zaktualizowana treść Zapytania ofertowego po zmianie stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia (zmiany oznaczono kolorem żółtym).

