Gdańsk, 01 czerwca 2017 roku

Dotyczy: przetargu – Ogłoszenie 467/P/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na
wykonanie projektów budowlano-wykonawczych.
Szanowni Państwo!
ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu dot. wykonania projektów
budowlano-wykonawczych.
sprawa ZN/2595/303MZI/2017/11033
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany światłowodu oraz wymiany przewodów
roboczych na przewody małozwisowe linii elektroenergetycznych WN-110kV nr 1460, 1416

W związku z wpłynięciem zapytań do w/w postępowania przetargowego i brakiem możliwości udzielenia
odpowiedzi przed terminem składania ofert:
ZMIANIE ULEGŁ termin składania i otwarcia ofert z 05-06-2017 na 08-06-2017
Odpowiedzi zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie Zamawiającego w BIP.
Jednocześnie zmianie ulegają zapisy w Ogłoszeniu pkt 8 i 9 oraz Warunków Zamówienia,
DziałXVI i XVII dot. TERMINÓW składania i otwarcia ofert
Z:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia 05-06-2017
r., do godz. 0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i
godziny złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz.
0900.
NA:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2 (biuro podawcze), do dnia 08-06-2017 r.,
do godz. 0800.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i
godziny złożenia.
3. Oferty zostaną otwarte publicznie w pokoju 409 w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 0900.
Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
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