UNlAEURoPElsKA

PRoGRAM
REGloNALNY

RoPEJ5Kl FU NDUsZ
ROZWOJU REGlONALNEGO
Et]

sopot, 16,05 2012

r,

zmianatreśai speayfikaaji istotnyahwarunkóWzamóWienia
(Dz, U, z
ań, 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamÓWień publicznych
na
Wykonanie
2o1o r, Nr 113 , po2.759 z póź, zm.) W specńkacji istotnych WarunkÓW zamÓWienia
robót budowtano-montażowyah Wraż r dostawą i montażem nieżbędnych materiałÓW, unądżeń
olaż WyposaŹenia, związanych ż realizaają pro'ektu pn. "Rewitalizacja Historycznego zespołu
Hipodromu w sopocie wraz ż remontem i rozbudowł Współfinansowanego ptzez Unię Europejską
państwa w ramach
że środków EUropejskiego Funduszu Rożwoju Re8ionalnego oraż ż budżetu
na
lata
2007-2013"
Regionalnego Program operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
1. W oparaiu o

-

dokończenie inweswaii.
WprowadZa się następujące żmiany:

W Rozdźiale 11- Miejsae oraż telmin składania i otwalcia ofeńi
tl§t. 1. otlzymuje brzmienie| ,.ofeńy należy składać W Kancelarii ogólnej pok, Nr 16 Urzędu Miasta

sopotu, ul. Tadeusza

Ko

ściusżkl25/ż7,8L,704sopot do 28.05.2o12

r, do

godziny 11,00,"

ust. 3. otlzymuje brzmieniei ,,oferta musi być opakowana W taki sposób, aby nie można było
posiadać
zapoznaĆ 5ię z jej treściądo czasu otwarcia ofeń, zaadresowana na Zamawiającego oraz
następujące oznaczenia:
oJerta na wykonanie rcbót budowlano-montożowych wloz z dostowq i montażem niezbędnych
materiofów, urządzeń oroż wyposożenio, związanych z rcolizacją projektu pn ,"Rewitalizacja

Hiltorycznego zespołu Hipodromu w sopocie wloz z remontem i rozbudowq, współfinansowanego
przez lJnię Europejskqze łodków Eurcpejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego oroz z hudżetu
poństwa w rumoch Regionolnego Prcgromu operocyjnego dla województwa Pomorskiego no lota
2007 2013- dokończenie inwestycjinie otwieruć pned 28.05.2072l, przed god2,77,3o"olaz
opatrzoną pieczęcią adresoWą WvkonaWc}.

godzinie
ust. 7, otrżymuje bEmienie: ,,otwarcie ofeft jest jawne i nastąpiw dniu 28,05,2012 r, o
11.30 W siedzibie Zamawiającego W sopocie ul, Polna 1."
Wobec Vw czynnościpodjętych przez zamawiającego przysłu8ują środki ochrony prawnej, których
procedury okreŚtono W ustawie z dnia 29 stycznia 2oo4 roku Prawo żamÓWień publicznych - dzial Vl
"Środkiochrony prawnej art, l79 do 198,

podpis o5oby upoważnionej

Ploiekt fnansowany

W

€mach

Reg]onalnego PrcgBmu

operacyjnąó

HlPoDRollł soPoT sP. z o,o,

ul. Polna 1,81,745 sopot, te,58 551 78 96, faks 58 555 06 44. centr,58 551
Rejonowy Gdańsk_Północ
91, +riai!| h oodroń @soDoi,ol,

72

sąd

w Gdańsku, Vlll Wydzbł Gosaodacy Krajowego Rejeslru sądowegó, KRs
0000147483 NiP 585-1o-o1 93o, Nordea Bank Pośkas,A.o/PoB Nr €ch,:
73 144o 1101 o0oo oooo 1146 9353, Kapltał zakładowy: 11724100,00 zł

dla Województwa

Pomolskiego na a\a 2oa7 - 2013
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