GMINA UNISŁAW
ul. Parkowa 20 86-260 Unisław
tel. 56-686-87-10 fax. 56-686-87-18
www.unislaw.pl
gmina@unislaw.pl
Unisław, dnia 05 czerwca 2018 r.
Znak sprawy: OP.042.3.1.2018
ZMIANA NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora
w ramach Projektu pn.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu
dla osób starszych na terenie gminy Unisław

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
NIP: 875-148-68-46
Nr tel: + 48 (56) 68 66 006
Nr faxu: + 48 (56) 68 68 718
Adres e-mail: gmina@unislaw.pl
Strona internetowa: www.unislaw.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:15-15:15, we wtorki
w godz. 8:00-17:00 i w piątki w godz. 7:15 – 14:15.

W Zapytaniu ofertowym nr OP.042.3.1.2018 Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
1) w rozdziale XIII Miejsce i termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2018 r. do godziny 10.00 (decyduje data
wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10) w godzinach
urzędowania Zamawiającego lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem
operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Urząd Gminy
w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta
pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyposażenie – Projekt
Złota jesień dla Seniora”
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lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: gmina@unislaw.pl przy czym w temacie
wiadomości należy wpisać: „Wyposażenie – Projekt Złota jesień dla Seniora”.;
2) w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
części nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie
sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora zmianie ulega ilość dla poz. 2
„Bieżnia, elektroniczny wyświetlacz” – jest: 3 szt., a powinno być: 1 szt. ;
3) załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór Formularza ofertowego dla części nr 2
zamówienia (oznaczony jako załącznik nr 2b) otrzymuje nowe brzmienie nadane
załącznikiem do niniejszej zmiany.
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego wraz z załącznikami pozostają bez zmian.
Niniejsza zmiana stanowi integralną część Zapytania ofertowego i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.
Zmiana nr 1 Zapytania ofertowego wraz z wzorem Formularza ofertowego dla części nr 2
zamówienia po zmianie nr 1 opublikowana została na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie
podmiotowej BIP Gminy Unisław http://bip.unislaw.pl/

Załącznik:
 Wzór Formularza ofertowego dla części nr 2 zamówienia (oznaczony nr 2b) po zmianie
nr 1.

/-/
Jakub Danielewicz
Wójt Gminy Unisław
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