
Kofobrzeg 12.07.2022 r.

MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waszyngtona w Kofobrzegu, nr 62, obreb

4." Postepowanie nr NIR/ 6/2022

1. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji pkt.1. Formularza oferty nastepujqco:

Oferujemy termin wykonania robot do dnia 15.12.2022 r. ( zaiqcznik)

2. Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji pkt. 3 Formularza oferty nastepujqco:

Oéwiadczamy, ie uwaiamy sie za zwiazanych niniejsza ofertq do dnia 30.08.2022 r.

( zaiacznik )

3. Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji brzmienia cz. IV pkt 7 szczegofowego opisu zaméwienia

nastepujqco:

Termin realizacji zadania:
- do dnia 15 sierpnia 2022r podpisanie umowy,

- rozpoczgcie robot 26 wrzesiefi 2022r,
- termin zakoficzenia przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2022 r

4. Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji SWZ ROZDZIAl: 15:
MIEJSCE I TERMIN SKtADANIA OFERT:

Miejsce: ,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg.
Termin: Ofertg naleiy z’loiyé do dnia 21.07.2022 r. godz. 14°”.

PREZES Z
MWiK Sp. z 0.0.



Zaiqcznik nr 1 do SWZ

dnia ........07.2022 r
nazwa adres (firma) Wykonawcy:

nr telefonu ............................................
e-mail:...... ...................

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja"
Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3
78-100 Koiobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogioszenia o postepowaniu na robote budowlana:
,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waszyngtona w Koiobrzegu, nr 62, obreb 4.”
Postepowanie nr NIRI 6I2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w Specyfikacji Warunkéw Zambwienia
(SWZ). projekcie umowy oraz szczegéiowym opisie zaméwienia za wynagrodzeniem ryczaitowym w
ceniez. .. .zi netto + naleZny podatek VAT—t=j. ............................................ brutto,
Siownie brutto zi, ...............................................................................................................

1. Oferujemy termin wykonania robét do dnia 15.12.2022 r.
2. Oéwiadczamy, 2e zapoznaliémy sie z SWZ i szczegéiowym opisem zaméwienia i uznajemy sic-g za

zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postepowania.
3. Oéwiadczamy, 2e uwaZamy sie za zwiqzanych niniejsza ofertq do dnia 30.08.2022 r.
4. Udzielamy ........... letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5. Oéwiadczamy, Ze posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dysponujemy kadra do kierowania robotami budowlanymi w branZy sanitarnej z
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaSwiadczeniem Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa o ubezpieczeniu dziaiainoéci od odpowiedzialnoéci cywilnej.

6. Oéwiadczamy, 2e zawarty projekt umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyZej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

1.

podpis osoby /oséb/ upowaZnionych


