GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin
RIG. 271.4.5.2017.EM

ZMIANA treści
Formularza Oferty z dnia 28.06.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Radomin w zakładce „Zamówienia Publiczne → Zamówienia do 30 000 euro → 2017
dnia 28.06.2017r.
dla zadania p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin – etap I” - w ramach o
dofinansowanie projektu dla „Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemsyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W związku

z omyłką Zamawiającego polegającą na nie właściwym przygotowaniu

Formularza Oferty, dokonuję zmiany w treści Formularza Oferty, w poniższym zakresie
I. zmienia się zapis:
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami za cenę ofertową:
Ryczałtową cenę brutto za wykonanie 1 projektu instalacji : …………………..........................................................…zł
(słownie …………………………………………………………………………………….....…...…………zł.)
VAT………………………………, netto …………………………………………………………………… zł
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

na zapis:
1. Odpowiadając na o zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymogami za cenę ofertową:
Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT)
(słownie:............................................................................................................................................... zł.)
w tym należyty podatek VAT …….........%, co daje kwotę: ………………………….. zł.
Ryczałtową cenę netto: ……………………………………………………..…….. zł.
(słownie:………………………………………………………………………………………… zł.)

3. Zmówienie zamierzam/y wykonać do dnia (zaznaczyć jedną z opcji):
□ wykonanie w ciągu 210 dni – 0 pkt,
□ wykonanie w ciągu 200 dni – 6 pkt,
□ wykonanie w ciągu 190 dni – 12 pkt,
□ wykonanie w ciągu 180 dni – 16 pkt,
□ wykonanie w ciągu 170 dni – 20 pkt
dni od dnia podpisania umowy.
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
5. Wraz z formularzem ofertowy składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:
- …………………............................................................................................................................
Niniejsze zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.
Treść niniejszych

zmian

zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz

na stronie internetowej

zamawiającego.

Radomin, dnia 04.07.2017 r.
Wójt Gminy Radomin
(-) inż. Piotr Wolski

