
 
 

 
Komunikat Komisji Przetargowej nr 4  

z dnia 21 września 2020 r.  
dot. zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych  

nr GAPR – NG III/ 677 / 20 /W 

 

1. Zamawiający informuje o sporządzeniu Suplementu  do Dokumentacji techniczno – budowlanej, 
który zostanie przekazany w wersji elektronicznej drogą mailową podmiotom, które przed dniem 

opublikowania Komunikatu Komisji Przetargowej nr 4 uzyskały Dokumentację techniczno – 

budowlana zgodnie z procedurą zawartą w rozdziale I punkt 9 SIWP. 

Podmioty, które zawnioskują o wydanie Dokumentacji techniczno – budowlanej w dniu lub po 

dacie opublikowania niniejszego komunikatu – otrzymają wówczas pełny komplet dokumentów.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dotyczących terminu składania ofert.  

 
a) zmiana terminu składania ofert 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

11. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ 

pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 677 / 20 /W 

DOT. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe 

tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

 

Nie otwierać przed dniem 24 września 2020 r. do godz. 12:30 

 

12. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 24 września 2020 roku do godz. 12:00. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020 roku o godzinie 12.30.  

 

Po zmianie: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

11. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ 

pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

 



 
 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 677 / 20 /W 

DOT. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe 

tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

 

Nie otwierać przed dniem 28 września 2020 r. do godz. 12:30 

 

12. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 28 września 2020 roku do godz. 12:00. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 12.30.  

 

2. Zamawiający informuje o udostępnieniu formy edytowalnej części dokumentacji technicznej 

odnoszącej się do części elektrycznej, wod – kan oraz zbiorników, przypominając jednocześnie 

iż przedmiary mają w tym przetargu charakter pomocniczy przy ustalaniu kosztów 

poszczególnych zadań. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Część elektryczna 

https://we.tl/t-CsKS5mRDk9 

2. Wod – kan 

https://we.tl/t-CsJo7mAtua 

3. Zbiorniki  

https://we.tl/t-43MKOa2kUS 
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