Znak sprawy: Zarządzenie nr 23/2017

Myślenice, dnia 18.09.2017 r.

Zmiana s.i.w.z:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych informujemy Państwa, iż
zamawiający wprowadza w siwz poniższe zmiany:

Informujemy, iż w dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego
(www.zste.myslenice.pl) była rozbieżność pomiędzy treścią druku „Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy (wersja PDF)” a treścią druku „Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
(wersja DOC)” gdzie w druku PDF zabrakło treści w punkcie 9 „WYKAZ

SZKOLEŃ zrealizowanych
przez Oferenta (z danej części do której składa ofertę) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie” w związku z czym wprowadza się nowy obowiązujący druk „Załącznika nr 2 –
Formularz ofertowy”
obowiązkowe.
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Zmienia się termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 21.09.2017 r. do
godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala nr 41 w budynku Warsztatów Szkolnych),
dnia 21.09.2017 r. o godz. 13.00.

………………………………..

Zamieszczono na stronie internetowej, podpis: …………..…………………………………………….…….
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Nazwa i nr projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
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