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Wykonawcy 
 
 
dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w  przepisach 
wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych pn. : 
 

„Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu :Budowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - w związku z przygotowywanym uszczegółowieniem niektórych 

pozycji OPZ dot. zwłaszcza cz. IV zadania dokonuje następujących zmian w treści SIWZ w zakresie terminów 

składania i otwarcia ofert.  

Pkt. XII IDW.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

      Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać do w/w terminu na adres Zamawiającego. 

      Ofertę należy złożyć w miejscu: Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie; budynek A 

Urzędu Miejskiego, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn. Ofertę składaną osobiście należy złożyć w pok. nr 60 

(wjazd windą piętro III). 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 03 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

1) Otwarcie ofert nastąpi w miejscu:  

Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie; ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

w dniu 03 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 
 

Proszę o uwzględnienie w/w informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej. Zmiana terminu 

została wprowadzona również w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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