POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
S e k r e t a r i a t P TO P ; ul . Ci e pł a 1 7 ; 1 5 - 4 7 1 Bi a ł ys t o k
tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
Białystok, dn. 3 listopada 2015 r.
Nr postępowania: CI-26/2015
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zadanie pn.:
wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych
(HRP II, Zad. 28).
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 85 664 22
55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza
Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje:
iż dokonał zmiany zapisu w treści ogłoszenia w następujących punktach:
1) IX Miejsce i termin złożenia oferty
Było:
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu
„Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego – budowa wiaty w Kalitniku”. Nie
otwierać do dnia 9 listopada 2015 r. do godziny 10:10.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2015 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok
15-475, w dniu 9 listopada 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen
ofert – na wniosek.
Powinno być:

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu
„Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego – budowa wiaty w Kalitniku”. Nie
otwierać do dnia 12 listopada 2015 r. do godziny 10:10.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 12 listopada 2015 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok
15-475, w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza
możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
oraz cen ofert – na wniosek.
Informacja ta została wysłana również w dniu 3 listopada 2015 r. do opublikowania w Suplemencie
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiego.

