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        MIM/DK/1/2/2020 

Do uczestników postępowania 
 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dialogu konkurencyjnego pn. wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu budynku szkoły 

podstawowej wraz z halą sportową przy ul. Dużej w Markach 

 

Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie dialogu 

konkurencyjnego. Zmiana ogłoszenia została dokonana w następujący sposób: 

 

W ogłoszeniu było: 

Rozdział XIV. Sposób przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-ust. 9 

9. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku 

końcem terminu wyznaczonego na składanie wniosków. Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być 

umieszczone: 

a) nazwa i adres zamawiającego:  

„Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o., ul. Wspólna 40, 

05-270 Marki” 

b) nazwa i adres wykonawcy, 

c) hasło: 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTUBUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ PRZY UL. DUŻEJ 3 W MARKACH 

d) napis o treści „Nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 8 września 2020r.” jeżeli termin składania 

wniosków w toku procedury zostanie zmieniony, powinna być umieszczona zmieniona data.  

W ogłoszeniu jest: 

Rozdział XIV. Sposób przygotowywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-ust. 9 

9. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku 

końcem terminu wyznaczonego na składanie wniosków. Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być 

umieszczone: 

e) nazwa i adres zamawiającego:  

„Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o., ul. Wspólna 40, 
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05-271 Marki” 

f) nazwa i adres wykonawcy, 

g) hasło: 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTUBUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ PRZY UL. DUŻEJ 3 W MARKACH 

h) napis o treści „Nie otwierać przed godz. 15:00 dnia 10 września 2020r.” jeżeli termin składania 

wniosków w toku procedury zostanie zmieniony, powinna być umieszczona zmieniona data.  

 

W ogłoszeniu było: 

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania wniosków 

1. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 września 2020 roku o godzinie 14:00. 

2. Wnioski należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Budynek B (I piętro). 

3. Złożone wnioski zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a 

poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Wnioski zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 

5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia wniosków wysłanych za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. 

 

W ogłoszeniu jest: 

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania wniosków 

6. Termin składania wniosków upływa w dniu 10 września 2020 roku o godzinie 14:00. 

7. Wnioski należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Budynek B (I piętro). 

8. Złożone wnioski zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a 

poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

9. Wnioski zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 

10. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia wniosków wysłanych za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. 

 

 


