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                                                  Wykonawcy 

INFORMACJA NR 1 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania 

pod nazwą: „Wykonanie remontu elewacji i dachów domów studenckich „ Kredka ” i „ Ołówek” przy 

pl. Grunwaldzkim 30(Ołówek) i ul. Grunwaldzkiej 69 (Kredka) we Wrocławiu: 

 zadanie 1. Remont elewacji i dachu DS. „ OŁÓWEK ” i DS.”KREDKA”– w zakresie robót tynkarskich 

zadanie 2. Remont elewacji i dachu DS.”KREDKA” – w zakresie wymiany stolarki okiennej 

zadanie 3. Remont elewacji i dachu DS. „OŁÓWEK” – w zakresie wymiany stolarki okiennej”, nr 

postępowania: BZP.2712.26.2021.ECS 

   

  Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany 

SWZ i ogłoszenia w poniżej określonym zakresie:  

 

1. Zmianie ulega rozdział XII pkt 1 i 8 SWZ – Składanie i Otwarcie Ofert 

Jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 27.08.2021 r., do    

godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi 27.08.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych 

Zmienia się na:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31.08.2021 r., do    

godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi 31.08.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych 

2. Zmianie ulega rozdział X pkt 1 SWZ – Termin Związania Ofertą 

Jest: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 25.09.2021r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Zmienia się na:  

1. Wykonawca jest związany ofertą do 29.09.2021r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

  mgr Barbara Starnawska 
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