
 

 

P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2014-09-19 r. 

 

Sprostowanie tre ści ogłoszenia w post ępowaniu nr ZOLW/216/08 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania 
Umów podaje sprostowanie do treści ogłoszenia o przetargu: 

 
Budowa obiektów hydrotechnicznych etap II  – 2 staw ów ziemnych oraz 2 progów bystrotoków 

w obr ębach Kosewo i Baranowo, HRP II / 1. 

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w woj. 
warmińsko – mazurskim”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 
Sprostowanie dotyczy treści punktu IV Wadium, ppkt. 4.1. ustęp 1) Wysokość wadium.  
W ogłoszeniu jest: 
„Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości: 4500,00 PLN (słownie: pięć tysi ęcy złotych  00/100).” 
 
Powinno być: 
„Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości: 4500,00 PLN (słownie: cztery tysi ące pi ęćset złotych  00/100).” 
 
W związku z zamieszczeniem Sprostowania zmianie ulega termin składania i otwarcia 
ofert.   
Zmianie ulega pkt. X ogłoszenia - Miejsce, termin i forma złożenia oferty. 
 
Treść ogłoszenia przed zmianą: 
10.2. „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu Budowa 

obiektów hydrotechnicznych etap II, nie otwierać do dnia 2014-09-23 do godziny 10:15 . 

10.3. Ofertę należy złożyć do dnia 2014-09-23 do godziny 10:00. 



 

 

10.4. Otwarcie ofert jest jawne odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-

471, w dniu  2014-09-23 o godzinie 10:15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 

informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 

wniosek.” 

Po zmianie: 
10.5. „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu Budowa 

obiektów hydrotechnicznych etap II, nie otwierać do dnia 2014-09-25 do godziny 10:15 . 

10.6. Ofertę należy złożyć do dnia 2014-09-25 do godziny 10:00. 

10.7. Otwarcie ofert jest jawne odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-

471, w dniu  2014-09-25 o godzinie 10:15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 

informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 

wniosek.” 
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