
zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: 
 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 
nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. mjr Gedymina  

ul. Przyrodnicza 24/26, 91-480 Łódź 
 

znak sprawy: ZP/1-5/2018 

 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 
Nie otwierać przed dniem 6 września 2018r. do godz. 14:30 

 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie, pokój nr 1, Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” w Łodzi ul. Przyrodnicza 24/26, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 6 września 2018r. do godz. 08:30 

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 

12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 miejscu, 

12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 – uniemożliwiający 

identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 

określonym w pkt 12.2 SIWZ. 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 22, gabinet Dyrektora 

w dniu 6 września 2018r. o godz. 14:30 

12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.domkombatanta.domypomocy.pl w zakładce „zamówienia 

publiczne” informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia być powinno: 
 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

 



nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. mjr Gedymina  

ul. Przyrodnicza 24/26, 91-480 Łódź 
 

znak sprawy: ZP/1-5/2018 

 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 
Nie otwierać przed dniem 13 września 2018r. do godz. 14:30 

 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie, pokój nr 1, Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” w Łodzi ul. Przyrodnicza 24/26, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 13 września 2018r. do godz. 08:30 

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 

12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 miejscu, 

12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 – uniemożliwiający 

identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie 

określonym w pkt 12.2 SIWZ. 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 22, gabinet Dyrektora 

w dniu 13 września 2018r. o godz. 14:30 

12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.domkombatanta.domypomocy.pl w zakładce „zamówienia 

publiczne” informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


