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Znak sprawy: Za.271.06.2019 

 

                                                                                                     Biała Podlaska 26.08.2019r 

 

                                                                                                                                     Wykonawcy  (wszyscy) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury.  

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 28.08.2019 r. na 30.08.2019 r. godzina: 
12:00. W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści SIWZ w pkt. 11.2.2 oraz pkt. 12 i 
otrzymuje on następujące brzmienie: 
 
11.2.1 Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu 

nieograniczonym pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ludwin  
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” – nie otwierać przed 
dniem 30.08.2019 r., godz. 12.15” 

12    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1   Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Inter-Broker Sp. z 

o.o. ul. Żeromskiego 54 lok 3; 21-500 Biała Podlaska w oddziale spółki, osobiście 
lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres. 

12.2   Termin wpływu ofert do Zamawiającego  upływa dnia 30.08.2019 r. do godz.12.00. 
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie 

Pełnomocnika Zamawiającego  Ul. Żeromskiego 54/3 , 21-500 Biała Podlaska. 
12.4 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie. 
12.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
12.6 Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana 

poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w pkt. 11ppkt 11.2 
SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz Oferty) hasłem „ZMIANA”. 

12.7 Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być 
dokonane poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które 
należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób 
określony w pkt. 11 ppkt 11.2, z dodatkową informacją „WYCOFANIE”.  

12.8 Weryfikacji osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty 
Zamawiający dokona na podstawie załączonego do oświadczenia dokumentu 
rejestrowego podmiotu lub pełnomocnictwa wraz z dokumentem rejestrowym. 

12.9 Zwrotu Oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po 
otwarciu ofert, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest 
na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty. 

12.10 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich 
otwarcia. 

12.11 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia. 
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12.12 Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

12.13 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

                                                                                                                                Anna Korszeń 
                Dyrektor  

                                                                                                                              Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.  
                                                                                                                                        w Białej Podlaskiej 


