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Komunikat nr 1 z dnia 9 czerwca 2022 r. 

Komisji Przetargowej w przetargu nr GAPR-DPRJ/581/22/W 

na wybór wykonawcy robót budowlanych na inwestycji pn. 

„Przebudowa strefy VIP zlokalizowanej na II p. obiektu Stadionu 

Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na działce nr 842 obręb 

Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice” 

 

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Przetargu:  

 

I. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z 20 czerwca 2022 r. godz. 12:00 

na 30 czerwca 2022 godz. 12:00. 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

12. W przypadku składania oferty w wersji papierowej wszystkie kartki oferty powinny być trwale 

spięte, a każda strona zaparafowana lub podpisana własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum – jego lidera). 

Podpisaną ofertę w formie papierowej należy złożyć (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 

44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA  

W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – DPRJ / 581 / 22 /W 

Nie otwierać przed dniem 20 czerwca 2022 r. do godz. 12:30 

13. W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej dokumenty muszą zostać podpisane przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum – jego lidera) 

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Podpisaną ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: gapr@gapr.pl 

W tytule wiadomości należy podać: OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – 

DPRJ/581/22/W. Nie otwierać do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 12:30 

14. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 12:00. 

18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 12.30.  
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Po zmianie: 

12. W przypadku składania oferty w wersji papierowej wszystkie kartki oferty powinny być trwale 

spięte, a każda strona zaparafowana lub podpisana własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum – jego lidera). 

Podpisaną ofertę w formie papierowej należy złożyć (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 

44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA  

W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – DPRJ / 581 / 22 /W 

Nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2022 r. do godz. 12:30 

13. W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej dokumenty muszą zostać podpisane przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum – jego lidera) 

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Podpisaną ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: gapr@gapr.pl 

W tytule wiadomości należy podać: OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – 

DPRJ/581/22/W. Nie otwierać do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 12:30 

14. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 12:00. 

18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 12.30.  

 

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PYTAŃ z 8 czerwca 2022 r. godz. 12:00 

na 21 czerwca 2022 godz. 12:00. 

Przed zmianą 

Rozdział XIII. Zapytania o przedmiot zamówienia 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie 

później niż do dnia 08 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 (dotyczące treści SIWP) w formie 

komunikatów ogłoszonych na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania 

Oferentów zostaną udzielone przed upływem terminu składania ofert.  

Po zmianie: 

Rozdział VI. Zapytania o przedmiot zamówienia 

3. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie 

później niż do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 (dotyczące treści SIWP) w formie 

komunikatów ogłoszonych na stronie internetowej www.gapr.pl. Odpowiedzi na zapytania 

Oferentów zostaną udzielone przed upływem terminu składania ofert.  
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