UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Sąsiedzi w działaniu
Pisz, dnia 28 marca 2014r.

Or.272.1.3.2014
-WYKONAWCY-

dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na
terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawie przedmiotowego postępowania Zamawiający, w celu
umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia niezbędnych zmian w treści oferty, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp
przedłuża termin składania ofert do dnia 9 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 kwietnia
2014 r. o godz. 10:15.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

1.

W pkt. X.2 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zdanie:
„Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 nie później niż do 2 kwietnia 2014 r. do
godz. 1000 w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.”.

zastępuje się następująco:
„Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 nie później niż do 9 kwietnia 2014 r. do
godz. 1000 w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.”.

2.

W pkt. X.3 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zdanie:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi 2 kwietnia 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo
Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24.”.

zastępuje się następująco:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi 9 kwietnia 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo
Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24.”.

3.

W pkt. VII.3 Wymagania dotyczące wadium, zdanie:
„Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002 0840
0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia 2 kwietnia 2014 r. do
Inwestycja zostanie wykonana w ramach realizacji projektu „Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”
wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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godz. 1000. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie.”.

zastępuje się następująco:
„Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002 0840
0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia 9 kwietnia 2014 r. do godz.
1000. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium
wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie.”.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

Inwestycja zostanie wykonana w ramach realizacji projektu „Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”
wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

