
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 02/B/2010 NA WYKONANIE 

INSTALACJI BIOGAZOWEJ Z WYŁĄCZENIEM MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH 
W RAMACH PROJEKTU „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 

1,36 MW W MEŁNIE – ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA” 
 

ALLTER POWER SP. Z O.O. 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NR 02/B/2010. 

 

Zamawiający zmienia treść cytowanego SIWZ w ten sposób, że: 
 

 
Punkt VIII podpunkty 2 g) i f) O BRMIENIU:  

   g)  dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. a) - d) składa każdy z podmiotów   

          występujących wspólnie. 

   f)    dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. e) – i) są wspólne dla podmiotów   

          występujących wspólnie.  

Otrzymuje brzmienie: 

   g)  dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. a), c), d) składa każdy z podmiotów   

          występujących wspólnie. 

   f)    dokumenty wymienione w ust. 1 ppkt. b), e) – i) są wspólne dla podmiotów   

          występujących wspólnie.  

 

 

Punkt XII podpunkt 14 O BRMIENIU:  
   14. Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w   

             nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Należy stosować koperty zewnętrzne i  

             wewnętrzne. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w  

             sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (itp. podpisane na wszystkich  

             połączeniach) - koperta wewnętrzna. Ofertę należy składać w trwale zamkniętych  

             kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego następująco: 

ALLTER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 

z dopiskiem: 

„OFERTA PRZETARGOWA 

Nr przetargu 02/B/2010 
otworzyć nie wcześniej niż dnia: 11.06. 2010 r., godz.10.00” 

Otrzymuje brzmienie: 

   14. Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w   

             nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Należy stosować koperty zewnętrzne i  

             wewnętrzne. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w  

             sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (itp. podpisane na wszystkich  

             połączeniach) - koperta wewnętrzna. Ofertę należy składać w trwale zamkniętych  

             kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego następująco: 

ALLTER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 

z dopiskiem: 



PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 02/B/2010 NA WYKONANIE 

INSTALACJI BIOGAZOWEJ Z WYŁĄCZENIEM MODUŁÓW KOGENERACYJNYCH 
W RAMACH PROJEKTU „BIOGAZOWNIA ROLNICZA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 

1,36 MW W MEŁNIE – ELEKTROCIEPŁOWNIA KOGENERACYJNA” 
 

ALLTER POWER SP. Z O.O. 

„OFERTA PRZETARGOWA 

Nr przetargu 02/B/2010 
otworzyć nie wcześniej niż dnia: 17.06. 2010 r., godz.10.15” 

 

 

Punkt XIII podpunkt 1 i 7 O BRMIENIU:  
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 10.06.2010 r. do godz. 1200 na adres zamawiającego   

     podany w pkt II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem nie  

     rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 

7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.06.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie 

zamawiającego. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.06.2010 r. do godz. 1000 na adres zamawiającego   

     podany w pkt II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem nie  

     rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 

8. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie 

zamawiającego. 

 


