
 

 

 

  

St
ro

n
a1

 

SGGN–5.1.3/PN-1/2014 

Turośń Kościelna, 19.02.2014 
 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania nr SGGN–5.1.3/PN-1/2014 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno – promocyjnych na 

potrzeby realizacji projektu Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów 

chronionych w Dolinie Górnej Narwi – część pierwsza 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

modyfikuje treść SIWZ w punktach X.4.2), XI.1 oraz XI.3. 

Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert. 

Było (przed zmianą): 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
4. Sposób zaadresowania oferty: 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta - Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno – promocyjnych na 
potrzeby realizacji projektu „Budowa małej infrastruktury, służącej 
zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – część pierwsza - 
nie otwierać przed 20.02.2014 r., godz. 9.15". 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać do dnia: 20.02.2014 r. do godz. 9.00 w siedzibie 

Zamawiającego: 
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – biuro Stowarzyszenia 
ul. Lipowa 4 
18-106 Turośń Kościelna 
 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.02.2014 roku o godz. 9.15 w siedzibie 

Zamawiającego: 
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – biuro Stowarzyszenia 
ul. Lipowa 4 
18-106 Turośń Kościelna 

 

Jest (po zmianie):  

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
4. Sposób zaadresowania oferty: 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
„Oferta - Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno – promocyjnych na 
potrzeby realizacji projektu „Budowa małej infrastruktury, służącej 
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zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – część pierwsza - 
nie otwierać przed 28.02.2014 r., godz. 8.10". 

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia: 28.02.2014 r. do godz. 8.00 w siedzibie 
Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – biuro Stowarzyszenia 
ul. Lipowa 4 
18-106 Turośń Kościelna 
 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 28.02.2014 roku o godz. 8.10 w siedzibie 
Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – biuro Stowarzyszenia 
ul. Lipowa 4 
18-106 Turośń Kościelna 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 


