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Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  rozbudowy  strefy  wypoczynku  dla
rowerzystów w ramach III  etapu Historyczno -  kulturowo -  przyrodniczego Szlaku Wokół
Tatr. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) przesyła zmianę terminu składania ofert. Zmianę terminu
składania ofert udostępnia się na stronie internetowej i jest wiążąca.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium. Ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie.
„6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.     do     dnia 5  
lutego 2020r., do godz. 09.30.  ”  
Za skuteczny termin wniesienia  wadium w formie  pieniężnej,  przyjęty  za ważny, będzie  termin
uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.

Rozdział  XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ust 2, 3 i 4 otrzymuje nowe
brzmienie.
„2. Termin składania ofert.

5 lutego 2020r.
do godz. 9.30

wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta w sprawie
przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  rozbudowy  strefy  wypoczynku  dla  rowerzystów  w
ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr” - nie otwierać przed
dniem 5 lutego 2020r. godzina 10.00 wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz
nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/  zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  i  zmianami  w  dniu  5  lutego  2020r. o godz. 10.00
w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/  bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  poda kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia,
4/  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Otrzymują:
1. www.nowytarg.pl
2. a/a
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