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Publicinrth" i29.0l'2001 r. fuknjedil. D:,LI. 20l 5

ttotJtłl: postępowania prrllargowego pt.: ,,Tełwolłlorlerni7at1a llucĄnktt Qli,-"vtt1 Dworskie1 Poręba tY/ie/ka 4
7
w1kotąlstaniexl odnawia/rych 7ródeł energti Roboty wykończeniowe- etap II " ogłos7onego w
Biak4lnie Zanówie ń Publiczgych dnia 01.04.2017 r. pod ltr 58-ł86-20/ 7.
Niniejszvm informujemy, że w zwlązku

z niedostosorvaniem wzo11r druku ofertv do
zastosowanych kryteriow oceny ofert rv przedmioto\\'alm postęporvaniu ulega zmianie treśćclr_Llku
oferrv PoPnez wptor.vadzenie tabelr uwzględniaj4ce'1 rvszvstkie kr'vteria oceny ofcrt określtlnc rv
spect,fikacji istotnvch rvarunkórv zamówienie.
Por'uryższa zmtana jest konieczna do prawidłor.vej ocen1, ofert na podstalvie zastosowanvch
krr'teriólv. W zlviązku u powry252ym ulega tórvnież zmianie_ zostajc ptzedłużonri termin składania
ofert.

Treśćpkt. xI siwz przed zrnianą:

1'

Ż.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Nłejsce c:taz termin składarria ofett.

ofertr. lależv składać, ntepoźnie1niżclo dnta19.04.2017 r. do godz.8:00.
Adres: (}orczariski Park Narodorw, Poręba Wielka 590, 34 735 Niedźwiedź,sektetariat (pok. nr
cŻynnv od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15.

7),

I\{iejsce oraz tetrnin otr'vatcia ofett.

a)

otrvatcie złclżon1,ęh ofert nastąpi rv dniu 19.04.2017 r. o godz. 8:30 lv siedzibie Gorczańskicgo
Parliu Natodowe€]o

Poręba \\'ielka 59o,31-735 Niedźwiec]ź, rv sali eclukacyjrrej GPN.

Treśćpkt. xI siwz po zmianie:

1.

2,

XI. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce oraz termin składania ofett.

oferty nalężv składać' nie później niż do dnla2'l'.04.201'7 r. do godz. 8:30.
Adres: Gorczaliski Park Narodowrl' Poręba \\,ielka 590' 3.1 735 Nieclźrvredź,sekretariat (pok. nr
cŻvnnv od poniedziałku do piątku lv godz. 7 ]5 - 15.15.

7),

Miejsce oraz termin otrvarcia ofert.

^)

onvarcie złożonych ofert nastąpi rv drriu 21.04.2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Gorczańskiego
Parliu Natodowego Potęba \Xuielka 590,31'735 Niedźwiedź, lv sali edukacyjnej GPN.

W przypadku złozelra oferfi, na druku z ptzed korekt1., a rvięc z niervskazaniem rv niej
udzielanego okresu grvarancji $7ykonarvca lvinicn lv celu <lostosow.ania swojej oferą' do
zaistnlałej korekty zmlen1c ją lub u1'g6 fac - zgodn:re z art. 84 ust. 1 PZP.
W prz.vpadku jcj rłl''cofanta złożyjĄ norvą - przy uwzględrrieniu przedmiotovej korekq,_ n2
now1 ln drrrkrr ofcrn

.

Pozostała treśćsirvz nie ulega zmlanie
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