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Ostr6w Mazowiecka, dnia 05.11.2019 r.

Dotyczy: post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego na „Udzielenie kredytu
dtugoterminowego"

Dziatajqc w imieniu Zamawiajqcego - Gminy Ostr6w Mazowiecka z siedzibq przy ul. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 5,07-300 Ostrdw Mazowiecka informuj^, ze wydtuzony zostaje termin skladania ofert na

„Udzielenie kredytu dtugoterminowego" do dnia 14.11.2019 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert

odb^dzie si^ 14.11.2019 r. o godzinie 10:45.

W zwi^zku z powyzszym zmianie ulegajq zapisy w SIWZ:

1) wdzialeXlust. 4:

byfo:

4. Oferte nalezv ztozvc wzamkniete! kopercie. na ktorel umieszczona bedzle nazwa iadres

Zamawiaiacego. nazwa i adres wvkonawcv oraz dooisek: «Oferta na ^Udzielenie kredvtu

dtuBOterminowego". Nie otwierad przed 8 iistooada 2019 r.. eodz.: 10:45.»

poprawia si^ na:

4. Oferte nalezv ztozvc wzamknietei kopercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa iadres

Zamawiaiacego. nazwa iadres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Udzielenie kredvtu

diugoterminowego". Nie otwierac przed 14 Iistooada 2019 r.. godz,: 10:45.»

2) w dziaie Xii ust. 1 i ust. 2:

byfo:

1. Oferty naiezy sktadac w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz^du Gminy (pokdj nr IS, i pi^tro)
do dnia 8 iistopada 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si§ 8 Iistopada 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byd
obecni podczas otwarcia ofert, proszeni oobecno^ w siedzibie Zamawiajgcego, na gdmym
korytarzu przed sekretariatem nrlS, I pi^tro, na conajmniej Sminut przed godzinq otwarcia,
gdzie zostan^ poinformowani, w ktdrym pokoju odb^zie si^ otwarcie ofert.

poprawia sIq na;

1. Oferty naiezy sktadac w siedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^du Gminy (pokdj nr 15,1 pi^troj

do dnia 14 iistopada 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si§ 14 iistopada 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc^ byd
obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ o obecnosd w siedzibie Zamawiajgcego, na gdmym

korytarzu przed sekretariatem nrl5, i pi^tro, na conajmniej Sminut przed godziny otwarcia,

gdzie zostanq poinformowani, w ktdrym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

Pozostate postanowienia SiWZ pozostajq bez zmian.

V  y^demar Brzostek


