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ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Budowaścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej — etap II
Roboty budowlane

W Zapytaniu ofertowym z dnia 15.04.2021r.:
część II. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Miasta Golubia — Dobrzynia. Do zadań
Wykonawcy należy wycinka drzew i krzewów pod zaplanowaną ścieżkę:
1.1. brzoza brodawkowata, działka nr 220, obręb 6 - 2 Decyzja ROŚ.613.5.2021.DSz
1.2. klon zwyczajny, działka nr 159, obręb 6 - 1 Decyzja ROŚ.613.5.2021.DSz
1.3. jabłoń dzika o 2 pniach, działka nr 159, obręb 6 - 1 Decyzja ROŚ.613.5.2021.DSz
1.4. klon jesionolistny o 5 pniach (obwody: 30 cm, 15cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm), działka nr 159,

obręb 6 - nie jest wymagane zezwolenie
1.5. ok. 5 m? krzewów,działka nr 159, obręb 6 - nie jest wymagane zezwolenie.
Usunięcie korzeni i uprzątniecie ich leży po stronie Wykonawcy, natomiast drzewo w wycinki
należy posortować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Golubia-
Dobrzynia. Ponadto Wykonawca winien przyciąć konary drzew znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie budowalnej ścieżki, w taki sposób aby zapewnić możliwość
swobodnego poruszania się nią.”
w części Il. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt. 2a o następującym brzmieniu:
„Wykonawca winien uwzględnić na odcinku od 0+350 do 0+500 km roboty polegające na
rozebraniu istniejącego utwardzenia z kostki betonowej i złożenie materiałów z rozbiórki w
miejsce wskazane przez Zamawiającego.”
w częściIl. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt. 2b o następującym brzmieniu:
„Wykonawca winien przewidzieć zaniżenie ścieżki przy posesji działka 155 obr. 6 w celu
zapewnienia zjazdu do istniejącego garażu”
część VII. Miejsce i termin składania ofert, pkt. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„41. Składanie ofert :

1.1. oferty należy składać:
1.1.1. w postaci pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Miasta Golubia — Dobrzynia
ul. Plac 1000 — lecia 25
87 — 400 Golub — Dobrzyń
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Golubia — Dobrzynia (pok. nr IC,

parter) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:
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w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30,
we wtorki w godz. 7.30 - 17.00,
w piątki w godz. 7.30 - 14.00
LUB

1.1.2. w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający
(https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementiD=Zaloguj)

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2021r. godz. 10.00
1.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2021 o godz. 10.10 w pokoju nr 14 (I piętro) Urzędu

Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. PI. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Z uwagi na
trwająca sytuację epidemiczną nie zaleca się udziału Wykonawców w sesji otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego. Z sesji
otwarcia ofert zostanie sporządzona informacja o złożonych ofertach, która zostanie:
1.3.1. przesłana mailowo do wszystkich Wykonawców,który złożyli oferty;
1.3.2. zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych;
1.3.3. zamieszczona na platformie e-Zamawiający.

2. Oferty w postaci pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,
zaadresowanej:
Gmina Miasto Golub — Dobrzyń
ul. Plac 1000 — lecia 25
87 — 400 Golub — Dobrzyń
oraz oznaczona:

Oferta na Budowęścieżki rowerowejprzy ul. Lipnowskiej — etap II

NIE OTWIERAĆ PRZED 05.05.2021, GODZ. 10.00”

a

Pozostałe zapisy Zapytania cenowego nie ulegają zmianie.

Sporządziła: inspektor Marta Jawó

Zatwierdziła: Kierownik WI Justyna S
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