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Nazwa Postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 

zapytanie V 

Ojrzeń, 23.10.2018 r. 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń. 

Siedziba:  Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

REGON:130378338 

NIP: 566-187-43-65 

Strona internetowa: www.ojrzen.pl  

Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl   

Postępowanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 

zapytanie V, znak: ZPU.271.15.2018, prowadzone na podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396) 

ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W związku ze stwierdzeniem omyłki pisarskiej w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do 

zapytania ofertowego, w załączeniu publikujemy poprawny dokument, oraz dokonujemy zmian 

w treści zapytania ofertowego. 

W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, punkt 1 

podpunkt 4), otrzymuje poniższe brzmienie:  

„W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.” 

Z uwagi na charakter zmiany zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30 

października 2018 r. g. 11:00. Tym samym ulegają zmianie zapisy Zapytania ofertowego: 

1. Rozdział XII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, w pkt. 10 opis 

opakowania oferty otrzymuje brzmienie:  

OFERTA na zadanie pn:  

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej 

dla ścieków komunalnych -- zapytanie V” nie otwierać przed dniem 30.10.2018 r. do godz. 

11:15 

 

2. Rozdział XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, sekretariat 

(pokój nr 20) Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 

30.10.2018 r. do godziny 11:00.  

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  
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3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy 

pisemnej.  

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką 

pocztową czy kurierską.  

5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w 

dniu 30.10.2018 r. o godz. 11:15.  
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