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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa

skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu—Dobrzyniu « II etap”

Zamawiający, Gmina Miasto Golub - Dobrzyń informuje, że w zapytaniu ofertowym opublikowanym dnia
06.12.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie lv. Termin realizacji umOWy pkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Termin wykonania zamówienia - do dnia 31 maja 2023 r."

2. W punkcie V. Warunki udziału w postępowaniu dodaje się ppkt 4 o następującej treści:
„4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek :
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego tj.:
4.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
4.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia | marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022

r. póz. 593 i 6.55) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę |ub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
4.3. wykonawcę; oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/ 2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3.”

3. W punkcie VI. Sposób przygotowania oferty ppkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2. Ofertę wraz załącznikami na|eży sporządzić w języku polskim, np. w formacie DOC, PDF, XLS lub

JPG oraz opatrmeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub profilem
zaufanym. Oferta niepodpisane w powyższy sposób zostanie odrzucona.
UWAGA!!! Zamawiający zaleca podpisywać pliki jednym rodzajem podpisu. .leśli Wykonawca decyduje
się np. na podpis zaufany, to wszystkie osoby, które powinny podpisać plik, powinny skorzystać z

własnego podpisu zaufanego, ponieważ nie każdy program do weryfikacji podpisów jest w stanie
prawidłowo zweryfikować plik podpisany różnymi rodzajami podpisu."

4. W punkcie VII. Miejsce i termin składania ofert dodaje się ppkt 1.1.3 o następującej treści:



„1.1.3. w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności
(https:[[bazakonkurencyinosci.funduszeeuropeiskiegov.QID"

5. W punkcie VII. Miejsce i termin składania ofert ppkt 1.3.3. otrzymuje następujące brzmienie:
„1.3.3. zamieszczona na platformie e-Zamawiający oraz w Bazie Konkurencyjności.”

Zamawiający udostępnia zaktualizowaną treść zapytania ofertowego w brzmieniu jednolitym, zawierającą
wszystkie dotychczasowe zmiany.
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