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M O D Y F I K A C J A   Nr 1 

Modyfikacja zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

opublikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie pn.: 

„opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego 

pozwolenia na budowę budynku garażowego na maszyny rolnicze na terenie Zespołu Szkół CKR  

przy ul. Ciechanowskiej 18b w Gołotczyźnie” 

Działając jako Zamawiający modyfikuję treść dokumentów (dalej: „zapytanie ofertowe”) 

sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

budowę budynku garażowego na maszyny rolnicze na terenie Zespołu Szkół CKR w  

Gołotczyźnie” i opublikowanych w BIP Zespołu Szkół CKR w następujący sposób: 

I. zapytanie ofertowe:   

1. W rozdziale III pkt 1 dotychczasowy termin 60 dni zastępuje się terminem 80 dni. 

2. W rozdziale V (na końcu rozdziału) dodaje się następujące zdanie: „Oferent winien uwzględnić  

    w cenie oferty ewentualny dojazd na miejsce robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 16 

    projektu umowy. 

2. W rozdziale VI dotychczasowe daty 06.05.2021r. zastępuje się datą: 10.05.2021 r.; godziny  

     składania  i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

II. załącznik nr 4 – projekt umowy:   

1.  W § 7 ust. 2 dodaje się następujące zdanie: „Wizyty na budowie piąta i następne zostaną  

    uregulowane odrębną umową”. 

2. W § 9 ust. 2 dotychczasowy termin 60 dni zastępuje się terminem 80 dni. 

3. W § 9 w ust. 5 pierwsza część zdanie otrzymuje następującą treść: „Jako termin wykonania  

    przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym  Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu  

    prawomocne pozwolenie na budowę” 

4. W § 10 ust. 4 dotychczasowy termin 30 dni zastępuje się terminem 21 dni. 

5. W § 10 po ust. 4 dodaje się ustęp 4.1. o następującej treści: „4.1. 85% wynagrodzenia 

    Wykonawcy zostanie uregulowane po wykonaniu dokumentacji”, natomiast 15% po   

    dostarczeniu zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę” 

W pozostałym zakresie treść Zapytania ofertowego pozostaje niezmieniona.  

 

 

 

 

 


