
 

        Janowice Wielkie 013.12.2013 r. 

 

ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Określa się zapis; 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu geologicznego w oparciu o 2 

otwory dla obiektu o funkcji magazynowej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji 

posadowionego na działce nr 301/4, położonej w gminie Janowice Wielkie.  

2. Otwory w gruncie dla wykonania operatu zostaną wykonane przez zleceniodawcę,       

tj. Gminę Janowice Wielkie. 

 

Zastępuje się w/w zapis  na; 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii geotechnicznej w oparciu o 2 otwory 

dla obiektu o funkcji magazynowej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji 

posadowionego na działce nr 301/4, położonej w gminie Janowice Wielkie.  

4. Otwory w gruncie dla wykonania operatu zostaną wykonane przez zleceniodawcę,       

tj. Gminę Janowice Wielkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmianie ulega również załącznik nr.1 

 

Określa się zapis : 



 

 

 

 

………………………… 
 pieczęć oferenta 

 

Zamawiający:    

Gmina Janowice Wielkie   

ul. Kolejowa 2    

58-520 Janowice Wielkie   

REGON: 230821664    

NIP: 611-010-77-65    

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 

WYKONANIE OPERATU GEOLOGICZNEGO DLA GMINY JANOWICE WIELKIE 

Pełna nazwa oferenta:  

Adres lub siedziba oferenta, numer 

telefonu oraz numer NIP 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu 

geologicznego w oparciu o 2 otwory dla obiektu              

o funkcji magazynowej dla potrzeb przedmiotowej 

inwestycji posadowionego na działce nr 301/4, 

położonej w gminie Janowice Wielkie.  

Otwory w gruncie dla wykonania operatu zostaną 

wykonane przez zleceniodawcę, tj. Gminę Janowice 

Wielkie. 

Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 
30 stycznia 2014 r. 

Cena brutto (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) za 

wykonanie usługi z pozycji nr 1  

……………………………. złotych 

Termin związania z ofertą: 30 dnia, licząc od upływu terminu składania ofert 

 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  

 

Zastępuje się w/w zapis  na; 



 

 

………………………… 
 pieczęć oferenta 

 

Zamawiający:    

Gmina Janowice Wielkie   

ul. Kolejowa 2    

58-520 Janowice Wielkie   

REGON: 230821664    

NIP: 611-010-77-65    

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 

WYKONANIE OPERATU GEOLOGICZNEGO DLA GMINY JANOWICE WIELKIE 

Pełna nazwa oferenta:  

Adres lub siedziba oferenta, numer 

telefonu oraz numer NIP 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii 

geotechnicznej dla obiektu o funkcji magazynowej o 

wymiarach 1070*610 dla potrzeb przedmiotowej 

inwestycji posadowionego na działce nr 301/4, 

położonej w gminie Janowice Wielkie.  

 

Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 
30 stycznia 2014 r. 

Cena brutto (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) za 

wykonanie usługi z pozycji nr 1  

……………………………. złotych 

Termin związania z ofertą: 30 dnia, licząc od upływu terminu składania ofert 

 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  

 

 

 

 



 

Niniejsze zmiany treści i wzorów dokumentów nie  wpływają na zmianę terminu składania ofert . 

 

         


