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ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu w ramach rozeznania rynku na zamówienie pn.:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
„Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
wraz z remontem budynku gospodarczego”
Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13
(adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej
„Zamawiającym”, na podstawie pkt 12.4. Ogłoszenia o zamówieniu informuje o:
1. utworzeniu nowego pkt. 16. Ogłoszenia o zamówieniu o następującej treści:
„16. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty
16.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
16.2. Zmiana złożonej Oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty (zgodnie z pkt. 9.1. Ogłoszenia
o zamówieniu). Odpowiednio opisane koperty, wiadomości email zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę, wiadomość email każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć opisem „zmiana
nr .....”.
16.3. Wycofanie złożonej Oferty.
Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu Oferty (zgodnie z pkt. 9.1. Ogłoszenia o zamówieniu). Odpowiednio opisaną
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kopertę, wiadomość email zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "WYCOFANIE".
2. zmienianie wskazanego w pkt. 9.2. Ogłoszenia o zamówieniu terminu złożenia ofert:

z dnia 13.06.2017r.
na dzień 27.06.2017 r.
Sprawdzono i zatwierdzono pod
względem merytorycznym i
formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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