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Znak sprawy Zp.271.1.2018  Murów, 08.02.2018 r 

 

   

 

 

Do Wykonawców 

 

 

Nazwa zamówienia: Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie 

zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych 

wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu oraz wykonanie 

renowacji drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego - zamówienie realizowane  

w ramach projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura  

z RPO WO 2014-2020. 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity D.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyznacza dniu 12.02.2018 r. o godzinie 

09:00 przed wejściem do zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu adres: ul. Górki Nr dz. 209/1 zebranie 

wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2. 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 21.02.2018 r.: 

 
 Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA 

SIWZ w punktach: 

 

10.3 na: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………. 

OFERTA 

Znak sprawy Zp.271.1.2018 
Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w 

Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na 

potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu oraz wykonanie renowacji drewnianego wału 

zewnętrznego koła napędowego - zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Ochrona, 

promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - 

część południowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura z RPO WO 2014-2020. 

 

w części nr …………………. 

nie otwierać przed: 21.02.2018 r. do godz. 10:00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 
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oraz w punktach 11.1 oraz 11.2 na: 

 
11.1.1 Oferty należy składać do dnia 21.02.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego 

Gmina Murów ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów pokój nr 10/sekretariat/. 

11.1.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

 

11.2 Otwarcie ofert 

11.2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  

w Gminie Murów ul. Dworcowa 2, I piętro /sala ślubów/. 

 

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jak w załączeniu do 

niniejszego pisma. 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Andrzej Puławski 

 


