ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
I. Ogłoszenie o zamówieniu:
2. Sekcja IV, punkt: IV.6.2) otrzymuje brzmienie:
„Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem: Nie.”
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1. §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta /
opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:
„Oferta – Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i
Gminy Skępe w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.”
Nie otwierać przed 14.12.2018 r., godz. 10:15.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można ją zwrócić
niezwłocznie w przypadku złożenia jej po wymaganym terminie.”
2. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy przesłać / składać do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy
w Skępem.:
3. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.”

Na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.skepe.pl) zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz załączniki nr 1 i nr 4 uwzględniający niniejsze zmiany, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2018 r. pod numerem nr 500297715-N-2018.
Niniejsza zmiana związana jest z wcześniejszą zmianą załącznika nr 1 – Formularza oferty, co wymaga
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego też termin ofert zostaje zmieniony na dzień
14.12.2018 r., godz. 10.00.

Skępe, dn. 12.12.2018 r.

