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Płock, dnia 06.04.2017 r.
WZP.271.1.31.2017.BR

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Pełnienie nadzoru autorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji drogowej  pn.  „Budowa trasy
północno – zachodniej  miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła
„Długa” dla Zakresu I inwestycji drogowej.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia

treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  poprzez  dodanie  w  Załączniku  Nr  1  tj.

Formularzu OFERTA, wiersza „Czas reakcji”     ….......................dni”.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  nie  podanie  czasu  reakcji  przez  Wykonawcę  (tj.  nie

wpisanie w Formularzu „OFERTA”), potraktowane będzie przez Zamawiającego jako zaoferowanie

przez Wykonawcę czasu maksymalnego tj. 4 dni i w związku z tym, w tym kryterium Wykonawca

otrzyma 0 pkt.

W  załączeniu  Zamawiający  zamieszcza,  aktualny,  uzupełniony  o  wiersz  „Czas  reakcji”

Formularz OFERTA – Załącznik Nr 1.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

 (Rozdział XII pkt 7 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty oraz Rozdział XIII pkt 1 i 2 – Miejsce

i termin składania i otwarcia ofert). 

Nowy termin składania ofert: 13.04.2017 r., godz. 11.30

Nowy termin otwarcia ofert: 13.04.2017 r., godz. 12.00

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieścił  w dniu 06.04.2017 r. ogłoszenie o

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dagmara Bednarska
        Dyrektor

Wydziału Zamówień Publicznych
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Zał. nr 1

O F E R T A

Przedmiot przetargu

Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami
realizowanymi  w  ramach  inwestycji
drogowej  pn.  „Budowa  trasy  północno  –
zachodniej  miasta  Płocka  na  odcinku  od
węzła  „Bielska”  do  węzła  „Długa”  dla
Zakresu I inwestycji drogowej

Zamawiający
Gmina  Miasto Płock

Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca (nazwa, adres)

adres e - mail
………………..@……………………..

Cena oferowana /brutto w zł/ ….............................................

Termin realizacji  30 września 2018 r.

Termin związania ofertą
30 dni

Czas reakcji …...................dni

(uwaga!: maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas
reakcji wynosi  4 dni, natomiast  minimalny wymagany  przez
Zamawiającego czas reakcji wynosi 1 dzień)

...............................................................
    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


