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  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

         

 
dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Kredyt długoterminowy do kwoty 
1.958.929,95 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej na zadanie pn „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”. 
 

 

 

Działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iŜ zmianie uległy zapisy  załącznika 
nr 1 – formularz oferty. 
 
W częsci:  
Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
oprocentowanie kredytu:  
WIBOR 1M wg stanu na dzień 11.09.2013 r.(3,00) + ……….. % marŜy ryzyka kredytowego, co łącznie wynosi 
………….% 
Cenę oferty podaje Wykonawca na załączonym formularzu oferty  przetargowej, kwota winna być podana cyfrowo  
i pisemnie. Cena oferty /kredytu/ ogółem = kwota odsetek  
 
 
Winno być: 
 
Podstawą obliczenia ceny kredytu jest: 
oprocentowanie kredytu:  
WIBOR 1M wg stanu na dzień 11.09.2013 r.(2,60) + ……….. % marŜy ryzyka kredytowego, co łącznie wynosi 
………….% 
Cenę oferty podaje Wykonawca na załączonym formularzu oferty  przetargowej, kwota winna być podana cyfrowo  
i pisemnie. Cena oferty /kredytu/ ogółem = kwota odsetek  
 
Mając na uwadze powyŜsze, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do 23 września 2013 r. 
W tym względzie zmianie ulagają zapisy SIWZ i zapisy ogłoszenia o zamóweniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w załączeniu). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jest: 
 
 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz  
z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a. Koperta zewnętrzna: 
 

 

Kredyt długoterminowy  

Nie otwierać przed 20.09.2013 r. przed godziną 09.15 
 

 
b. Koperta wewnętrzna: 

 
Opis jak wyŜej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2013 r. o godz. 09.00 
 

Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  20.09.2013 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  

           Otwarcie ofert jest jawne. 

Skuteczność zmian lub wycofanie złoŜonej oferty.  
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  
Zmiana złoŜonej oferty.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem 
"ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr....”.  
Wycofanie złoŜonej oferty.  
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego 
na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
 
 
Zmienia się na: 
 
 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz  
z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a. Koperta zewnętrzna: 
 

Kredyt dług 

Nie otwierać przed 23.09.2013 r. przed godziną 09.15 
 

 
b. Koperta wewnętrzna: 

 
Opis jak wyŜej oraz nazwa i adres Wykonawcy. 
 

Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2013 r. o godz. 09.00 
 



Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  23.09.2013 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  

           Otwarcie ofert jest jawne. 

Skuteczność zmian lub wycofanie złoŜonej oferty.  
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  
Zmiana złoŜonej oferty.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem 
"ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr....”.  
Wycofanie złoŜonej oferty.  
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego 
na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
 
 
 
 
 
Aszch/ 

 
 
 


