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ZMIANA Nr 1 

TRESCIZAPROSZENIA 


dotyczy: post?powania 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 euro na realizacj? 
zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016 - 2026" 

Zamawiaj'lcy - Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dokonuje zmiany tresci 
zaproszenia do zlozenia oferty cenowej w nast((puj'lcy spos6b: 

I. Zmiana tresci zaproszenia do zlozenia oferty cenowej 

!Strona tytulowa zaproszenia do zlozenia oferty cenowej 

W zaproszeoiu jest: 

TERMINY 

Skladanie ofert: do dn. 23.05.2017 r., do godz. 10:00 


W SIWZ po zmiaoie powinno bye: 

TERMINY 

Skladanie ofert: do dn. 26.05.2017 r., do godz. 10:00 


[ Rozdzial XV 

W SIWZjest: 

Formularz oferty cenowej wraz z zal~cznikami nalezy dostarczyc w terminie do do. 23 maja 2017 r. 

(wtorek) do godz. 10°0 do siedziby Zamawiaj'lcego: Urz~d Gmioy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 

- 152 Naruszewo, pokoj or 3 (sekretariat urz~du), w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj'lcego z 

napisem: "Oferta na opracowaoie Programu Rewitalizacji Gmioy Naruszewo na lata 2016 - 2026" 

(zoak sprawy: RSG.271.PU.26.2017). 


W SIWZ po zmiaoie powinno bye: 

Formularz oferty cenowej wraz z zal~cznikami nalezy dostarczyc w terminie do do. 26 maja 2017 r. 

(pi~tek) do godz. 1000 do siedziby Zamawiaj'lcego: Urz~d Gmioy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 
152 Naruszewo, pokoj nr 3 (sekretariat urz~du), w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj'lcego z 

napisem: "Oferta oa opracowaoie Programu Rewitalizacji Gmioy Naruszewo na lata 2016 - 2026" 

(zoak sprawy: RSG.271.PU.26.2017). 


II. Zmiaoa tresci Zahlcznikow do Zaproszenia 

I Zablcznik Nr 2 do Zaproszenia §6 ust. 2 

W Zal~czoiku do SIWZ jest: 

Zamawiaj'lcy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowania przewyzszaj'lcego zastrzezone 

powyzej kary urnowne. 


W Zal~czniku do SIWZ po zmianie powinno bye: 

Zamawiaj'lcy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowania przewyzszaj'lcego zastrzezone 

powyzej kary urnowne, jednak nie wi((cej niz 100% wartosci urnowy brutto. 


Powyzsze zmiany Wykonawca jest zobowi~zany uwzgl~doie w skladaoej ofercie. 



Zamawiaj.!cy zamieszcza zmiany tresci zaproszenie do zlozenia oferty cenowej na wlasnej stronie 
intemetowej http://www.ugnaruszewo. bip.org.pl w dniu 18.05.2017 r., na kt6rej udostypniona jest 
r6wniez SIWZ. 

Sporzljdzil: Dominik Sabalski 
tel. 23/663-10-51 wew. 27, 
d.sabalski@naruszewo.pl 
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