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ZMIANA
TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowości
Budziszewice (ul.Leśna).
Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia.
Tekst, który niniejszym jest zmieniany:

Punkt 4. Termin wykonania zamówienia.

W SIWZ jest: Wykonawca wykona zamówienia w terminie 15 listopada 2018r.

W SIWZ powinno być: Wykonawca wykona zamówienie w terminie

do 10 października 2018r.
UWAGA: W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia zmianie ulega również
udostępniony wykonawcom w drodze załącznika nr 1 do SIWZ wzór formularza OFERTY.

Treść zmienionego wzoru formularza Oferty (z terminem wykonania zamówienia
do 10 października 2018r.) jest załącznikiem do niniejszej ZMIANY SIWZ i stanowi
jej integralną część.
UWAGA: Oferta zawierająca termin wykonania zamówienia sprzed jego zmiany
uznana zostanie przez Zamawiającego jako nie odpowiadająca treści SIWZ
i podlegała będzie odrzuceniu.
Formularz wzoru Oferty – PO ZMIANIE również został zamieszczony na stronie
http://bip.budziszewice.net jako odrębna pozycja pod nazwą: załącznik nr 1 do SIWZwzór formularza OFERTY – PO ZMIANIE, w zakładce zamówienia publiczne
w załącznikach pod ogłoszeniem o przedmiotowym zamówieniu.

Niniejsza zmiana SIWZ wraz ze zmienionym załącznikiem nr 1 –wzór
formularza oferty stanowią integralną część SIWZ i obowiązują Wykonawców.

(wzór formularza)
Załącznik nr 1
OFERTA
do: Gminy Budziszewice, 97-212 Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66
Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców w przypadku oferty wspólnej z dopiskiem nazwy
konsorcjum pod jaką występują:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres*……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu: ……………………………………………..
Adres email: ………………………………………………………..
REGON*……………………………………….NIP*……………..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowości Budziszewice (ul. Leśna)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w tym w jej integralnych częściach: dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , zgodnie z nimi oraz
obowiązującymi przepisami prawa:
•

za cenę ryczałtową brutto: ……………………………………………………….zł ,
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w tym kwota netto: ………………………………zł, kwota podatku VAT……………………………..zl wg stawki ……%.

•

za okresem gwarancji : ……………………….. miesięcy od dnia podpisania przez obie strony
protokołu końcowego odbioru robót.

1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ,
tj. w terminie do 10 października 2018r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wskazany w SIWZ
okres 30 dni, bieg którego rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4.Oświadczamy, że postanowienia umowy, określone we wzorze umowy, w tym warunki płatności,
zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: *
Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia

*UWAGA: Wykonawca wypełnia niniejszy punkt tylko w przypadku zamiaru powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom.

6. Informujemy, że wybór oferty* :
- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów lub usług: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ……………..…………zł netto.
*UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć znakiem X):
mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)
małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

8. Składamy w załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Miejscowość:…………………………

data:………………..
………………………………………
Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpisy.

