Znak sprawy: SM-D-271.3.2017

Kraków, dnia 27.07.2017 r.
MODYFIKACJA (1)

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji frontowej
w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie”.

I. Z uwagi na ujawnione nieścisłości w dokumentacji postępowania Szkoła Muzycznej I i II stopnia
im. B. Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 w Krakowie /Zamawiający/ dokonuje modyfikacji
Zaproszenia do składania ofert wraz z jego załącznikami poprzez wprowadzenie nowych formularzy,
a mianowicie:
Wprowadza się nowe formularze odpowiednio jako pliki pod nazwą:
- Zaproszenie do składania ofert - Modyfikacja
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. osób, które będzie uczestniczyć ze strony Wykonawcy
w wykonaniu zamówienia,
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy,
- Załącznik nr 4 - Przedmiar robót,
- Załącznik nr 5 – Projekt remontu elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do
ogrodu w budynku Szkoły Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie
opracowany przez Bartosza Ludomirskiego - październik 2015 r.,
- Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu
elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwi do ogrodu w budynku Szkoły
Muzycznej na dz. nr 90 przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie, opracowanie B. Ludomirski,
październik - listopad 2015 r.,
- Załącznik nr 7 - Decyzja nr 3351/2015 z dnia 28.12.2015 r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
- Załącznik nr 8 - Pozwolenie nr 1114/15 z dnia 20.11.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich
przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- Załącznik nr 9 – Wykaz robót.
Treść ww dokumentów Zaproszenia do składania ofert jest do pobrania ze strony internetowej Szkoły:
www.sm1krakow.pl od dnia 27.07.2017 r.

Znak sprawy: SM-D-271.3.2017

II. Z uwagi na pkt I zmianie ulega termin składania ofert z dnia 02.08.2017 r. godz. 13:30
na dzień 10.08.2017 r. godz. 13:30.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert i jako takie winno
zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Kraków, dnia 27.07.2017 r.
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