
Warszawa dnia 10.08.2017 roku 

Numer sprawy ZP-5/CRS/2017 

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wprowadza 

następujące zmiany w  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 

oznaczonym numerem  ZP-5/CRS/2017.  

1. Zamawiający zmienia brzmienie formularza ofertowego. Wzór nowego formularza 

ofertowego stanowi załącznik nr 1. 

2. Zamawiający zmienia (przesuwa) termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając jako 

termin składania ofert dzień 17.08.2017 roku godzinę 10:00, natomiast otwarcie 

ofert odbędzie się w dniu 17.08.2017 o godzinie 10:30.   

3. W punkcie III „Opis przedmiotu zamówienia” w „wymaganiach dodatkowych” po 

punkcie 3 dodaje się punkt 4  w brzmieniu: 

(…) 

4.  Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać normy określone w  

obowiązujących przepisach w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń, a w 

szczególności spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 24 sierpnia 2012 roku, w sprawie poziomu niektórych substancji w środowisku 

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031). 

(….) 

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

      

 

 

              Dyrektor CRS Bielany 

            Anna Szymczak-Gałkowska  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

…........................ dnia  ….......................... 
 
 

O F E R T A 
(wzór) 

 
 

Nazwa firmy ............................................................................................................................... 

Adres firmy .................................................................................................................................. 

Powiat .......................................................... województwo ....................................................... 

Numer NIP ..................................., Numer REGON .....................................,  

Numer telefonu ...................................... Numer fax. ........................................................ 

Poczta elektroniczna  .................................................................................................................. 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: 

„Zakup i montaż  hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej 

zlokalizowanym w Warszawie ul Rudzka 6” 

oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń.  

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 

składania ofert. 

5. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość 

możliwości składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

6. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 



7. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

W wyniku wyliczenia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

oferujemy zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 

…………… złotych. 

8. Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 roku.  

9. Akceptuję termin płatności do 30 dni kalendarzowych.  

10. Na przedmiot zamówienia udzielam …………….. miesięcy gwarancji. 

11. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas hala pneumatyczna wraz z wyposażeniem 

spełnia normy określone w obowiązujących przepisach w zakresie emisji hałasu i 

zanieczyszczeń.  

 

 

 

Wraz z ofertą przedkładamy: 

………………………………..; 

…………………………………; 

 

 

 

.......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i 

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 


