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Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: „Udzielenie kredytu na
częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczeki kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.

Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00180807/01 z dnia 15.09.2021

W związku ze złożonymi licznymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający — Gmina

Miasto Golub-Dobrzyń informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.),

dokonuje modyfikacji treści SWZi przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2021r. do

godz. 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1. zapis Rozdziału 10 pkt. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Termin związania ofertą
upływa dnia 29.10.2021r.”

2. zapis Rozdziału 12 pkt. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Składając ofertę w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY" do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10.00.”

3. zapis Rozdziału 12 pkt. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu

30.09.2021 o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”
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Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie

internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie

ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawyz dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert,

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia i niniejsze pismo zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.
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