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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  
Sekretar ia t  PTOP; u l .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok dn.  2013-07-29 

Numer postępowania: NRZ/08/2013 

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 

085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej 

„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP informuje o zmianach w 

zapytaniu ofertowym na: 

wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego 

zadaniu będącym częścią projektu „Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze 

Natura 2000 Puszcza Białowieska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zmiany wynikają ze zmian dokonanych w powiązanym postępowaniu przetargowym nr NRZ/05/2013, na 

realizację roboty budowlanej: Budowa trzech wież widokowych w dolinie Narewki. 

Zamawiaj ący zmienia nast ępujące postanowienia w zapytaniu i we wzorze umowy:   

Sekcja III. Termin realizacji zamówienia:   

Było: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 pa ździernika 2013 r . 

Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie, ze względu na termin realizacji robót 

budowlanych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za realizację umowy w 

czasie przekraczającym datę 31.10.2013 r.  

Powinno by ć: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia  umowy do  30 listopada 

2013 r. Zamawiaj ący zastrzega, że termin ten mo że ulec zmianie, ze wzgl ędu na termin realizacji 

robót budowlanych. Wykonawcy nie b ędzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za realizacj ę 

umowy w czasie przekraczaj ącym dat ę 30.11.2013 r.  

Sekcja VIII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty:  

Było: 2.  Ofertę należy złożyć do dnia 31/07/2013r.  

Powinno by ć: Ofert ę należy zło żyć do dnia 05/08/2013r.  
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