
GMINA SKORZEC
08-114 SKORZEC

ul. Siedlecka 3
NIP: 82J.'23-93-379

RrG.271.1s.2018 Sk6rzec, dnia 25 pa1dziemika 20 18 r.

doL zamdwienia publicznego pn.: ,,Udzielenie kredytu dlugoterminowego na sJinansowsnie
planowanego deJicytu budietu Gminy Skdrzec w 2018 roku oraz splatg wczefniej
zaciqgnigAch zobowiqzafi z tytulu potyczek i kredytdw"

Odpowiedzinazapytania do SIWZ (nr 1)

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zarn6vvie:t'. publicznych
(Dz. U. 2017, poz. 1579 z p52n. zm.) Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi na zadane pytania
o treSci:

fiitanie nr 1:
Czy dokument zaNqczony do postgpowania nr sprawy RIG.271 .14.2018 ,,odpowiedzi
py'tania do SIWZ z dnia 15.10.2018r." jest obowi4zuj4cy jako udzielenie odpowiedzi
postgpowania biezqcego (zam6wienie public zne ff sprawy RIG. 27 1 . 1 5.20 1 8) ?

OdpowiedZ:
Tak.

ffitanie nr 2:
Zwracamy sig z uprzejm4 proSb4 o zmiang terminu skladania ofert do dnia 08.11.2018r.
oraz udostepnienie niZej wymienionych zaN4cznikow

1. Sprawozdanie budZetowe zaIII kwartal 2018 roku:
a. Rb-275
b. Rb-28S
c. Rb-N
d. Rb-NDS
e. Rb-Z

2. Zmiany do uchwaly budZetowej na rok 2018 wraz z zal1cznikami - po dniu 24.09.2018r. jeSli
nast4pity

3. Zmiany do uchwaly WPF na lata 2018-2025 wraz zal4cznikami i obja5nieniami - po dniu
20.08.20 1 8r. jeSli nast4pily.

OdpowiedZ:
1) Zamawiaj1cy przedlu?atermin skladania ofert do dnia 8.11.2018r.

W nvi4zku z przedtuheniem terminu skladania ofert, sekcja XI. SIWZ ,,MIEJSCE ORAZ TERMIN
SKLADANIA I OTWARCIA OFERT" otrrymuje brzmienie:

naprsem:

na
do

OFERTA PRZETARGOWA (RtG.271 .1 5.201 8) :

,,Udzielenie kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Skozec w
2018 roku oraz splatg wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu po2yczek i kredyt6w"

NIE OTWIERAC przed 8.11.2018r. do qodz. 10:00.



W pzypadku przeslania oferty pocztq kuierskq, zawaftoSd pzesylki tj. ofefta z zalqcznikami powinna byd
zapakowana w dodatkowq kopeftq opisanq jak wy2ej, gdy2 opakowanie kurierskie zostanie otwafte w kancelaii.
Je2eli bezpoSrednio za opakowaniem kuierskim znajduje slg fre5i oferty (bez dodatkowej kopefty) nale2y
bezpoSrednio na opakowaniu kuierskim umie*cii zapis,,OFERTA PRZETARGOWA (RlG.271.15.2018) - NIE
OTWTERAC pzed 8.11.2018r. do qodz. 10:00". W przypadku braku tej informacji zamawiajqcy nie ponosi

odpowiedzialnoSci za np. omylkowe otwarcie oferty pzed wyznaczonym terminem otwarcia.
Koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamknigtq kopertg zawierajqcq ofertg nale2y zlo2yc w Urzgdzie Gminy w Sk6rcu ul Siedlecka 3 (kancelaria -
parter) w terminie do dnia 8.11.2018 r. do godziny 09:40.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiflqcego, w budynku Urzgdu Gminy w Skorcu, ul. Siedlecka 3 (pok6j nr
13 - | pigtro) w dniu 8.11.2018 r. o godzinie 10:00."

2) W zalqczeniu Zamawialqcy pzekazuje sprawozdania Rb za lll kwartal oraz zmiany uchwaly bud2etowej
i uchwaly WPF na lata2018-2025.

Stanislaw Kalinski

Otrzymuj4:.
1. Wykonawca skladaj4cy zapStanie
2. Strona internetowa Gminy Sk6rzec
3. ala

w


