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Dotyczy ogłoszenia nr 31410 pn.: Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią 
wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska 
sp. z o.o." zamieszczonego przez Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na portalu bazy 
konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)  

 Białka Tatrzańska, dnia 9.06.2020 r.    
 

W dniu 9.06.2020 r. Zamawiający postanowił: 
 
a) Usunąć z zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego prace dotyczące wykonania 

instalacji kompensacji mocy biernej.  
 

b) Przedłużyć termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz.: 12:00 – zgodnie 
z następującym:  
 

Zamawiający w dniu 9 czerwca 2020 r. zmienia termin składania ofert (przedłuża 
termin składania ofert) w niniejszym postępowaniu, tj. pkt. 1 i 2 działu „Miejsce i 
sposób składania ofert” na portalu bazy konkurencyjności oraz treść XVIII ppkt. 1 i 
2 Zapytania Ofertowego pn.: „Miejsce, termin i inne warunki składania ofert” - 
nadając im następujące brzmienie:  
 
1. Oferty można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 (termin składania 
ofert). 
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście 
(również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Realizacja prac budowlanych 
i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz 
infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w 
przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.” na adres 
Zamawiającego: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., ul. Środkowa 181B, 
34-405 Białka Tatrzańska, Polska - z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 
12:01 w dniu 30 czerwca 2020 r.” (miejsce składania ofert).  

 
c) Wskazać dodatkowy termin składania pytań o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego do dnia 12 czerwca 2020 r. (w pozostałym zakresie regulacja pkt. XIV 
Zapytania ofertowego pozostaje aktualna) – zgodnie z następującym:  
 
Zamawiający w dniu 9 czerwca 2020 r. dodaje do pkt. XIV Zapytania ofertowego 
postanowienie ppkt 3 o następującej treści: 
 
„Zamawiający wyznacza dodatkowy termin, tj. do 12 czerwca 2020 r., do kierowania próśb 
o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. W pozostałym zakresie stosuje się ppkt 1 i ppkt 
2 niniejszego pkt. XIV”  

 
 
d) Wyznaczyć termin otwarcia ofert na 30 czerwca 2020 r. godz.: 12:15 w siedzibie 

Zamawiąjacego – zgodnie z następujacym:  
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Zamawiający w dniu 9 czerwca 2020 r. dodaje do pkt. XIX po ppkt. 1 postanowienie  
ppkt. 1a:  
 
„Zamawiający informuje, że czynność otwarcia ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 r.  
o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Środkowej 181 b, 34-405 w Białce 
Tatrzańskiej. Oferenci zainteresowani udziałem w czynności otwarcia ofert proszeni są o 
poinformowanie Zamawiającego o swojej obecności przed terminem składania ofert  
(kontakt: zob. pkt. XVI) i wskazać osoby, które będą za nich uczestniczyli w czynności 
otwarcia ofert – z uwagi na konieczność dostosowania właściwej sali i środków sanitarnych  
z uwagi na COVID-19. Powyższe nie stanowi warunku udziału w czynności otwarcia ofert. 

 


