SWlERKLANlEC
Świerklanie c 30.12.2020

r.

wvkonawcv bioracv udział w postepowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego dla PKM
Międzygminna Sp. z o.o. Świerklaniec, Nr sprawy 11ZPS1PKMS111l2O2O.

zMlANA TERM|NU SKŁADAN|A/oTWARG|A oFERT

- stosownie do arl, 12a i ań. 38 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna
Społka
ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Swierklańcu jako Zamawiający
zawiadamia, że zmienia treśćSpecyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, w odniesieniu do
zmiany terminu składania i otwarcia ofeń.
Odpowiednim zmianom uległy daty wskazane w rozdziale XlV oraz XV S|WZ i Xl.
Na podstawie ań. 38 ust. 4

z

Rozdział XlV, pkt 2
Zamiast:
,,Termin składania ofeń upływa dnia 8

stycznia 2O21 r. o godz.

przekazania ofeńy na konto ePuap ZamawiĄącego)."
powinno bvć:

1000 (liczy

się data igodzina

,,Termin składania ofeń upływa dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. {000 (liczy się data i godzina
pzekazania ofeńy na konto ePuap ZamawiĄącego),"

Rozdziale XV, pkt {:
Zamiast:
,,Publiczne, komisyjne otwarcie ofeń odbędzie się 8 stycznia 2O21 r. o godz. {015 w siedzibie
Zamawidlącego w Świerklańcu, ul. Parkowa 3, piętro l, pokój 10 (sala konferencyjna)."

powinno bvó:
,,Publiczne, komisyjne otwarcie ofeń odbędzie się 15 stycznia2O21 r, o godz. 1015 w siedzibie
Zamawialącego w Świerklańcu, ul. Parkowa 3, piętro l, pokój 10 (sala konferencyjna)."

Zmianie ulega również zapis dotyczący terminu podanego w Rozdziale X! pkt. 3,
powinno bvć:
,, ...nie później niz do 15 stycznia 2O21 r. do godz. 1000. . . . '
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Kapitałzakładwty 273O 000,00 PLN

KRS

0000019110 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

spórxl z oGRANlczoNĄ oDpowEDzlłl-tloścą
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