
Sprostowanie mylnie podanej daty przetargu na  

"wykonanie nowej nawierzchni-nakładki na drodze 434 0P Bogusławice - Bogusław"  

  

W SIWZ  mylnie podano daty składania i otwarcia ofert: 

  

w pkt.XIV ppkt 15  jest    

  

15.    Oferta powinna być złoŜona w dwóch nieprzejrzystych kopertach   

Na kopercie zewnętrznej naleŜy umieścić nazwę i adres zamawiającego : Zarząd Dróg 
Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew oraz napis; 

"wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze n r 4330P Bogusław - 
Bogusławice - nie otwiera ć przed  16.08.2007 r. godz. 10 30"  

Na kopercie wewnętrznej naleŜy umieścić nazwę i adres oferenta, aby moŜna było odesłać 
ją w przypadku stwierdzenia wpłynięcia po terminie 

  

winno by ć 

  

16.    Oferta powinna by ć złoŜona w dwóch nieprzejrzystych kopertach   

Na kopercie zewn ętrznej nale Ŝy umie ścić nazwę i adres zamawiaj ącego 
: Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63 -300 
Pleszew oraz napis;  

"wykonanie nowej nawierzchni - nakładki na drodze n r 4330P Bogusław 
- Bogusławice - nie otwiera ć przed  14.08.2007 r. godz. 10 30"  

Na kopercie wewn ętrznej nale Ŝy umie ścić nazwę i adres oferenta, aby 
moŜna było odesła ć ją w przypadku stwierdzenia wpłyni ęcia po 
terminie  

  

  

 

 

 



w pkt XV  ppkt 1 i 2  jest  

  

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ul. Gen. Hallera 54     do dnia   16. 08. 2007 r. do godz. 10 00 

Oferty złoŜone po terminie zostaną oferentowi zwrócone nie otwarte, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   16. 08. 2007r. o godz. 10 30 w siedzibie zamawiającego 

  

Winno być 
  

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

3. Oferty nale Ŝy składa ć w siedzibie zamawiaj ącego : Zarz ąd Dróg 
Powiatowych w Pleszewie  ul. Gen. Hallera 54     do  dnia   14. 08. 2007 r. 
do godz. 10 00 

Oferty zło Ŝone po terminie zostan ą oferentowi zwrócone nie otwarte, po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protes tu.  

4. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu   14. 08. 2007r. o godz. 10 30 w siedzibie 
zamawiaj ącego  

 


