
ZP-MPGKiM/45/VI/2020 Siemianowice Śl. 22.06.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu elewacji budynku miesz-
kalnego przy ul. Śląskiej 33 w Siemianowicach Śląskich 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz 1843) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Było:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub złożyć osobiście bądź za
pośrednictwem  posłańca  w sekretariacie  dyrekcji  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. do dnia 26.06.2020r. do godz. 8:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 w dniu 26.06.2020r. o godz. 8:30 otwarcie
ofert jest jawne.

Jest:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub złożyć osobiście bądź za
pośrednictwem  posłańca  w sekretariacie  dyrekcji  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. do dnia 23.06.2020r. do godz. 8:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 w dniu 23.06.2020r. o godz. 8:30 otwarcie
ofert jest jawne.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej

Z-ca Dyr Zarządu Alojzy Grzesiek
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(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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