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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 

Szanowni Państwo, 

 

1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 

Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania

 z obecnego brzmienia tj. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

budynek B, pok. nr 1, do dnia 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

godzinie 10
30

. 

 

na następujące: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

budynek B, pok. nr 1, do dnia 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

godzinie 10
30

. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest S
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      Otwock, dnia 

- wg rozdzielnika 

(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetowego. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania w pkt. XI 1 i 4: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05

do dnia 05.11.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z

rozdziale X SIWZ.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05

do dnia 08.11.2018 r., do godziny 10
00

 i zaadresować zgodnie z

rozdziale X SIWZ.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 

4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 

Otwock, dnia 30.10.2018r. 

wg rozdzielnika – 

4 Ustawy p.z.p.) 

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000 PLN z przeznaczeniem na 

 

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Otwocku, kod 05-400, –

i zaadresować zgodnie z opisem 

budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 05.11.2018 r., o 

Otwocku, kod 05-400, –

i zaadresować zgodnie z opisem 

budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 08.11.2018 r., o 

dokonaną modyfikacją dotyczącą 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 


