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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp), Zamawiający 

zawiadamia, o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa 

świetlicy wiejskiej w Tylicach” 

 

W dziale XIV SIWZ jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach , Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, do dnia 14.08.2019 

r. do godz. 10:00. 

Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami była dostarczona na adres Zamawiającego,  

w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, oraz 

opisane: 

 

 

nazwa (firma) Wykonawcy                                                                                                          

adres Wykonawcy 

                                                                                           GMINY OŚRODEK KULTURY W  

                                                                                           ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH 

                                                                                           RADOMIERZYCE 40, 59-900 ZGORZELEC 

OFERTA PRZETARGOWA NA ZADANIE PN.: 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”  

Nie otwierać przed dniem 14.08.2019 r. godz. 10:00. 
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Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem placówki pocztowej operatora 

publicznego lub poczty kurierskiej należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej 

kopercie zaadresowanej w sposób następujący: Gminny Ośrodek Kultury  



w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, oferta przetargowa. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną 

własnoręcznym podpisem 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

4. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w Dziale XIV pkt 1 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

 

Powinno być: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach , Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, do dnia 20.08.2019 

r. do godz. 10:00. 

Wymaga się, by oferta wraz z załącznikami była dostarczona na adres Zamawiającego,  

w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, oraz 

opisane: 

 

 

nazwa (firma) Wykonawcy                                                                                                          

adres Wykonawcy 

                                                                                           GMINY OŚRODEK KULTURY W  

                                                                                           ZGORZELCU Z/S W RADOMIERZYCACH 

                                                                                           RADOMIERZYCE 40, 59-900 ZGORZELEC 

OFERTA PRZETARGOWA NA ZADANIE PN.: 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”  

Nie otwierać przed dniem 20.08.2019 r. godz. 10:00. 
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Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem placówki pocztowej operatora 

publicznego lub poczty kurierskiej należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej 

kopercie zaadresowanej w sposób następujący: Gminny Ośrodek Kultury  

w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec, oferta przetargowa. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 



5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną 

własnoręcznym podpisem 

6. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

7. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w Dziale XIV pkt 1 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

 

W dziale XV SIWZ jest: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu 

z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec.  

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury – BIP - http://gokzgorzelec-radomierzyce.pl/bip/ w zakładce 

„Zamówienia publiczne”  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Powinno być: 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.08.2019 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu 

z/s w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec.  

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury – BIP - http://gokzgorzelec-radomierzyce.pl/bip/ w zakładce 

„Zamówienia publiczne”  informacje dotyczące: 

d) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

e) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

f) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

http://gokzgorzelec-radomierzyce.pl/bip/
http://gokzgorzelec-radomierzyce.pl/bip/


W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert ulega zmianie. Ofert 

zależy składać do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10.00. 

 

   Z poważaniem 

    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

     Małgorzata Korelin 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Monika Kurek 

tel. 75- 77-525-59 

 

 


