Sprawa nr 271.1.2015.PN

Kampinos, dnia 29 stycznia 2015r.

Modyfikacja SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Sprawa nr
271.1.2015.PN pod nazwą „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2015., w następującym zakresie:

I.

Zamawiający modyfikuje w Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ustęp 6.

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
6. Wynagrodzenie za dostarczane paliwo uznaje się za zmienne w zależności od ceny
paliwa podanej przez producenta podwyższone lub obniżone z uwzględnieniem
stałego wskaźnika różnicowego zaoferowanego przez wykonawcę. Wykonawca
zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2- tygodniowym okresem rozliczeniowym
TREŚĆ PO ZMIANIE:
6. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez
Zamawiającego w/g cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu,
jeżeli zostanie udzielony przez Wykonawcę.

II.

Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
……………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

miejscowość, data

OFERTA
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
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pieczęć firmowa wykonawcy

ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

Sprawa nr 271.1.2015.PN pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu
Gminy Kampinos w roku 2015”
Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz załącznikach.
Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.
…………….………………………………………………………………………………….....
(pełna nazwa firmy wykonawcy)
posiadając/ego/a siedzibę
………………………………………………………………………………………………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail

Nr identyfikacyjny NIP ……………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………...…
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
będący podatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy:
Wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2015”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Benzyna
Eurosuper 95

Olej napędowy

Cena producenta 1 litra paliwa na dzień
1. 22.01.2015 r. ogłoszona na stronie
internetowej producenta
2. Wskaźnik różnicowy (ze znakiem + lub -) w
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PLN
Oferowana przez Wykonawcę cena 1 litra
3.
paliwa Netto (pozycja 1+/- pozycja 2)
4. Podatek VAT w PLN na 1 litr paliwa
5. Cena 1 litra paliwa brutto (pozycja 3 + pozycja 4)
Całkowita cena benzyny Eurosuper 95
oferowana brutto (5 000 litrów x pozycja 5)
Całkowita cena oleju napędowego oferowana
7.
brutto (30 000 litrów x pozycja 5)
6.

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

1. Cena ofertowa 1 litra paliwa winna zostać podana w stosunku do ceny producenta 1 litra
paliwa ustalonej na dzień 22.01.2015 r.
2. Sprzedawane paliwo spełnia wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm
jakościowych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października
2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825).
3. Wynagrodzenie za dostarczane paliwo z zastrzeżeniem uznaje się za zmienne
w zależności od ceny paliwa podanej przez producenta podwyższone lub obniżone
z uwzględnieniem wskaźnika różnicowego zaoferowanego przez Wykonawcę
z zastrzeżeniem postanowień poniższych
4. Ustalony w ofercie wskaźnik różnicowy jest stały przez cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Podstawą kalkulacji ceny danej dostawy będzie cena 1 litra paliwa producenta,
wskazanego w ofercie wykonawcy, z dnia dostawy tj. tankowania pojazdu, podawana na
oficjalnych stronach internetowych Producenta …………………………………………
6. Cena oraz wskaźnik muszą zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, obejmują
wszystkie koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,
oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty).
7. Dostawy objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać z udziałem
podwykonawców/bez udziału podwykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia
podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik
nr 4 do SIWZ……………………………………………………………………………….
8.

Posiadamy stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Urzędu Gminy
przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 – 085 Kampinos

 stacja paliw w ………………………………………………………………………...
9. Oferujemy bezgotówkową sprzedaż paliw za pośrednictwem (właściwe zaznaczyć):
 kart paliwowych (20 na pojazd oraz 9 na okaziciela dla sprzętu towarzyszącego)
 inne (wymienić)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Strona 3

10. Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym
postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):
…………………………………………….......................................................................
11. Oferta została złożona na ………. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od
strony nr 1 do strony nr ……….
12. Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………
.........................................
(miejscowość, data)

.......................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)

......................................................................................
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych)
osób(y) do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

TREŚĆ PO ZMIANIE:
……………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

miejscowość, data

OFERTA
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

Sprawa nr 271.1.2015.PN pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu
Gminy Kampinos w roku 2015”
Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz załącznikach.
Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.
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…………….………………………………………………………………………………….....
(pełna nazwa firmy wykonawcy)
posiadając/ego/a siedzibę
………………………………………………………………………………………………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail

Nr identyfikacyjny NIP ……………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………...…
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
będący podatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy:
Wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy
Kampinos w roku 2015”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena jednostkowa netto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy
w dniu 22.01.2015 r. ...................................................................... zł
VAT: ........................................ zł
Cena brutto: ............................. zł
Stosowany stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy …………………%
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….…….. zł
Słownie: ............................................................................................................................... zł

Cena jednostkowa netto za 1 litr benzyny PB 95 obowiązująca u wykonawcy
w dniu 22.01.2015r. .................................................................... zł
VAT: ....................................... zł
Cena brutto: ............................ zł
Stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy ………………….……… %
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….….. zł
Słownie:..............................................................................................................................zł
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Oświadczamy, że proponowany przez nas upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej
brutto każdego litra benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego wynosi ……………%
i będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Cena obejmuje wszystkie
konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT.
Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy, odpowiednio:
· Olej napędowy: PN-EN 590:2010.
· Benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228:2010
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz.
1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie
zamawiającego

dostarczymy

niezwłocznie

odpowiednie

dokumenty

potwierdzające

prawdziwość oświadczenia.
1. Dostawy

objęte

zamówieniem

zobowiązujemy

się

wykonać

z

udziałem

podwykonawców/bez udziału podwykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia
podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik
nr 4 do SIWZ……………………………………………………………………………
2. Posiadamy stację paliw w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Urzędu Gminy
przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 – 085 Kampinos
3.


4.

 stacja paliw w ………………………………………………………………………...
Oferujemy bezgotówkową sprzedaż paliw za pośrednictwem (właściwe zaznaczyć):
kart paliwowych (20 na pojazd oraz 9 na okaziciela dla sprzętu towarzyszącego)
inne (wymienić)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym
postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):
…………………………………………….......................................................................

5. Oferta została złożona na ………. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od
strony nr 1 do strony nr ……….
6. Inne informacje:
……………………………………………………………………………………………
.........................................
(miejscowość, data)

.......................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)
......................................................................................
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych)
osób(y) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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III.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 – umowę

Zamawiający modyfikuje § 2 umowy w następującym zakresie.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
1.
Cena oferty wynosi wg poniższej tabeli:
Benzyna
Eurosuper 95

Olej napędowy

Cena producenta 1 litra paliwa na dzień
1. 22.01.2015 r. ogłoszona na stronie
internetowej producenta
Wskaźnik różnicowy (ze znakiem + lub -) w
2.
PLN
Oferowana przez Wykonawcę cena 1 litra
3.
paliwa Netto (pozycja 1+/- pozycja 2)
4. Podatek VAT w PLN na 1 litr paliwa
Cena 1 litra paliwa Brutto (pozycja 3 +
pozycja 4)
Całkowita cena benzyny Eurosuper 95
6.
oferowana brutto (5 000 litrów x pozycja 5)
Całkowita cena oleju napędowego oferowana
7.
brutto (30 000 litrów x pozycja 5)
5.

2.

3.
4.

5.

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

Wynagrodzenie za dostarczane paliwo z zastrzeżeniem ust.1 i 2 § 2 uznaje się za zmienne
w zależności od ceny paliwa podanej przez producenta podwyższonej lub obniżonej
z uwzględnieniem wskaźnika różnicowego z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
Ustalony w ofercie wskaźnik różnicowy jest stały przez cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.
Podstawą kalkulacji ceny danej dostawy będzie cena 1 litra paliwa producenta,
wskazanego w ofercie wykonawcy, z dnia dostawy, podawana na oficjalnych stronach
internetowych Producenta:.....................................................................................................
www.…………………….........................................……………...................……………..
Sprzedaż paliw prowadzona będzie na stacji Wykonawcy na terenie Gminy Kampinos
poprzez rozliczenia bezgotówkowe na podstawie ……………………………………….

TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena jednostkowa netto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy
w dniu 22.01.2015 r. ...................................................................... zł
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VAT: ........................................ zł
Cena brutto: ............................. zł
Stosowany stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy …………………%
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….…….. zł
Słownie: ............................................................................................................................... zł
Cena jednostkowa netto za 1 litr benzyny PB 95 obowiązująca u wykonawcy
w dniu 22.01.2015r. .................................................................... zł
VAT: ....................................... zł
Cena brutto: ............................ zł
Stały upust udzielony do ceny brutto na czas trwania umowy ………………….……… %
Cena jednostkowa oferty – cena brutto po uwzględnieniu upustu ………………….….. zł
Słownie:..............................................................................................................................zł
2. Oświadczamy, że proponowany przez nas upust procentowy w stosunku do ceny
detalicznej brutto każdego litra benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego
wynosi ……………% i będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia
łącznie z podatkiem VAT.
3. Oświadczamy, że oferowane przez nas paliwa spełniają wymagane normy,
odpowiednio:
· Olej napędowy: PN-EN 590:2010.
· Benzyna bezołowiowa Pb 95: PN-EN 228:2010
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 (Dz. U. z 2008 r., Nr 221,
poz. 1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Na każde żądanie
zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające
prawdziwość oświadczenia.
4. Sprzedaż paliw prowadzona będzie na stacji Wykonawcy na terenie Gminy Kampinos
poprzez rozliczenia bezgotówkowe na podstawie …………………………………….
Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 2 w następującym zakresie:
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
2. Faktura za dostarczone paliwa będzie wystawiana za okres rozliczeniowy
wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, po upływie okresu rozliczeniowego.
Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i
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będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za
datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Wykonawca do każdej faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji
dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.
Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie,
w szczególności: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość
pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania,
numer karty paliwowej.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
2. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i
będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za
datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Wykonawca do każdej faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji
dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.
Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie,
w szczególności: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość
pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania,
numer karty paliwowej.
Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 3 w następującym zakresie:
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
1. Sprzedaż paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem
płatności. Należności za dostarczone paliwa będą regulowane przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej
faktury VAT Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin
zapłaty faktury przedłuża się o czas, w którym Wykonawca usuwał błędy w fakturze.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Sprzedaż paliwa będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem
płatności. Należności za dostarczone paliwa będą regulowane przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia prawidłowej
faktury VAT Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin
zapłaty faktury przedłuża się o czas, w którym Wykonawca usuwał błędy w fakturze.

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 6 w następującym zakresie:
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
1. Cena jednostkowa paliwa w trakcie trwania umowy będzie ustalana jako cena oleju
napędowego obowiązująca u producenta oleju, opublikowana na stronie internetowej
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………….. w dniu dostawy z uwzględnieniem stałego opustu albo narzutu
oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej + VAT w wysokości ustawowej.
Jeżeli w dniu dostawy (tankowania), na wymienionej stronie internetowej nie będzie
publikowana cena hurtowa oleju napędowego, należy przyjąć cenę hurtową tego
paliwa publikowaną na stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą dostawy
(tankowaniem). Cena jednostkowa za litr paliwa powinna zostać podana (w razie
konieczności zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy paliw przy użyciu kart
paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na
danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu
stałego upustu w wysokości ….. % za jeden litr paliwa (od ceny brutto)

IV.

Zamawiający modyfikuję Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert –
ust. 13.

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie.
a) opakowanie zewnętrzne (koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 30.01.2015r.
Przed godz. 11:15
Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi
Wykonawcę
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b) opakowanie wewnętrzne ( koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 30.01.2015r.
przed godz. 11:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..………………………………………………………………..……….
(dokładny adres i nazwa)
TREŚĆ PO ZMIANIE:
13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie.
a. opakowanie zewnętrzne (koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 06.02.2015r.
Przed godz. 11:15
Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi
Wykonawcę
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b. opakowanie wewnętrzne ( koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku
2015”
Nie otwierać przed dn. 06.02.2015r.
przed godz. 11:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..………………………………………………………………..……….
(dokładny adres i nazwa)

V.

Zamawiający modyfikuję Rozdział XII Miejsce i termin składania oraz
otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej pracy Komisji
Przetargowej oraz zasad udostępniania dokumentów z postępowania – ust. 1 i
3:

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
Do dnia 30.01.2015 r. do godziny 11:00
3.Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Kampinos
przy ul. Niepokalanowskiej 3,
W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)
Dnia 30.01.2015 r. o godzinie 11:15
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TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
Do dnia 06.02.2015 r. do godziny 11:00
3.Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Kampinos
przy ul. Niepokalanowskiej 3,
W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)
Dnia 06.02.2015 r. o godzinie 11:15
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