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Doty czy przetar gunieo graniczonego pn " Zaktup i dostaw ę fabry cznie nowego 9_

osobowego (3+2+2+2)samochodu osobowego do'przewozu osób na wózkach

inwalidzkich dla potrzeb OSRODKA DLA OSOB

NIEPEŁNOSPRAWI\-YCH,'MIŁoSIERDZIE BoŻF*"
DziaŁającna podstawie art.38ust.4 ustawy z drua}9stcznia}O04r. Praw ó zamóvneit
publicznych (t j Dz.U z 20 t 5r .poz Ż1 64)Zamawiaj ący _o SRODEK DLA o S oB
NIEPEŁN6SPRAWNYCH''MIŁo SIERDZIE BoŻE" dokonuj e modyfi kacj i treści SIWZ
jak poniżej.

Zamawiający dokonuje zmiany poniŻsrych zapisów SIWZ; w rozdz.
Jest: 1. ofertę naleĘ złoŻyć w siedzibie Zamawiającego tj.

XX

pkt.1

oŚnonBK DLA oSoB MEPEŁNoSPRAWNYCH
,,MIŁoSIERDZIE BoŻE"
UL.GLIWICKA

43 -Ig0

366

MIKoŁow-BoRoWA WIEŚ
POKOJ NR 82

nie później niż do dnia 26.1'1.20t6r. do godziny 10'00
2.W przypadku otzymaniaprzezZamawiającego oferty po terminie podanym w
pkt.1 niniejszego rozdziałuZamawiający nienłłł'oczniezawiadomi Wykonawcę
o zfoŻeniuoferty po terminie orazniezwłocznie zwróci ofertę.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26.11.20!6r.
o godzinie 10r30.w pokoju nr82 w siedzibieZamawiającego.

Zamawiający zmienił na:
1. ofertę naIeĘ złoĘc w siedzibie Tamawiającego tj.
oŚnopBK DLA oS oB NIEPEŁNoSPRAWNYCH

BoŻE"

"MIŁoSIERDZIE 366
T]L.GLIWICKA
43 -I9O

MIKoŁoW_BoRoWA WIEŚ
POKOJ NR 82

nie później niż do dnia 02.11'.2016r. do godziny 10'00
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2.W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w
pkt. 1 niniej szeg o rozdziału Zanawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
o z}oŻeniuoferty po terminie orazniezwłocznie zwróci ofertę.
3. Zarnawiający otworzy koperty z ofertami i zmianarcti w dniu 02.l1.20t6r.
o godzinie L0o30.w pokoju nr82 w siedzibie Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany poniższych zapisów SIWZ;
w rozdz. XVIII pkt.6a
Jest: 6. Wykonawca powinien zamieśció ofertę wraz zpozostaĘmi
dokumentami, oświadczeniarrti w dwóch kopertach, opisanych w następujący
sposób:
a)koperta zewnętrzna:
powinna byÓ zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

oŚnooBK DLA oSoB NIEPEŁNoSPRAwNYCH
,,MIŁoSIERDZIE BoŻE"
43 - IgO

UL.GLIWICKA 366
MIKoŁoW_BoRoWA wIEŚ

Oferta do przetargu nieograniczonego na :
,,Zaklą i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego
(3+2+2+2)samochodu osobowego .
do przewonJ osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb

oŚnooBK DLA oSoB NIEPEŁNoSPRAwNYCH
,,MIŁoSIERDZIE BoŻE"
_Nie otwi erać przed 26.lt.Ż016r. godz. 10'30

ZamawiĄący zmienił na:
6. Wykonawca powinien zamięścićofertę wraz z pozostaĘmi dokumentami,
oświadczeniamiw dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
powinna byó zaadtesowana oraz opisana w następujący sposób:

oŚnopBK DLA oSoB MEPEŁNoSPRAwNYCH
BoŻE"
"MIŁOSIERDZIE 366
UL.GLIWICKA

43 -Igo

MIKoŁoW_BoRoWA WIEŚ

Oferta do przetargu nieograriczonego na :
,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego
(3+2+2+2)samochodu osobowego .
do przewozu osób nawózląlinwalidzkim dla potrzeb
oŚnoDEK DLA oS oB NIEPEŁNoSPRAWNYCH

,,MIŁoSIERDZIE BoŻE"
-Nie otwi erać przed 0Ż.!l.2016r. godz.10o30

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany poniŻszych zapisów SIWZ;
w rozdz.X
Jest:

RoZD ZIAŁrTERMIN wYKONANIA ZAMÓwIEMA

Zamówienie naleĘ zrealizować w terminie do dnia t5.12.2016r.
Powinno być RożD ZIAŁXTERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie naleĘ ztealizować w terminie do dnia 22.12.20t6r.

