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Modyfikacja zapytania ofertowego nr: 312017 /UElL4.1'

Dotyczy postępowania pn.,,Budowa niezbędnej infrastruktury bazy surowca z autorskimi technologiami wraz

z instalacjami" oraz,,Wiaty do technologii Wstępnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego" Przedmiot

zamówienia w ramach w/w zapytania ofertowego obejmuję etap l robot budowlanych - ,,BranŻa budowlano -

konstrukcyjna" W ramach projektu pn.: ,,Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez

wd roże n ie a uto rs ki ch r ozwiązań tec h n o logicznych" n r: 3 / 20L] / UE / 7'4'I

Zamawiający modyfikuje Zapytanie ofertowe nr:3/2Ot7lUElL'4't do składania ofert w następujący sposób:

Było

XI. MIUSCE ITERMIN SKIADANIA I OTWARCIA OFERT:

1' Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce);

2. oferty na|eży składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub w wersji

papierowej przesłać na adres: PANMAR ul. Podkarpacka 16b,38-400 Krosno (sekretariat)

z dopiskiem _ Zoproszenie do składanio ofert na zodanie pn' ,,Budowa niezbędnej infrastruktury bozy

surowcowej z autorskimi technologiomi wroz z instalacjomi" oraz ,,Wiaty do technologii wstępnej

ewoporacji wody wolnei surowco drzewnego"- etap I

3. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawry, aby można

było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po upływie terminu.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 29'o3.2oI7 r' o godz' 10m. oferty otrzymane przez

Zamawiającego po tym terminie Zostaną zwrócone bez otwierania'
5. otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.o3'2oL7 r. o godz. 1010 w sledzibie Zamawiającego (sala

konferencyjna).
6. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Jacek Deptuch tel. 605 556799.
7 ' Zapytanie ofertowe wlaz z załącznikami jest dostępne

www.panmar. pllza pvtania ofertowe .

Winno być

xl. MlEJscE lTERM|N SKŁADANIA l oTWARclA oFERT:

do pobra n ia na stronie:

1'. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce);

2. oferty należy składać osobiście w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub w wersji

papierowej przesłać na adres: PANMAR ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno (sekretariat)

z dopiskiem - Zoproszenie do składqnio ofert na zodanie pn. ,,Budowa niezbędnej infrostruktury bazy

surowcowej z autorskimi technologiomi wroz z instolocjami" oroz ,,Wioty do technologii Wstępnej

ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego"- etap I

3. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawry, aby można

było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po upływie terminu.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 05.o4.2oL7 r. o godz. 10m. oferty otrzymane przez

Zamawiającego po tym terminie Zostaną zwrócone bez otWrerania. 
.

5. otwarcie ofert odbędzie się w dniu o5'o4'2o77 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego (sala

konferencyjna).
6. osoba do kontaktu z wykonawcami: Jacek Deptuch tel. 605 556799.
7. Zapytanie ofertowe wraz z załącznlkami jest dostępne do pobrania na stronie:

www.pa nmar.pl/zapvtania ofertowe .
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