
 

 
 

 

Chojna, dnia  09.12.2015 r.  

       Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą 

w Chojnie 

 

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmienia treść zapytania ofertowego.  

W związku z powyższym została zmieniona treść: 

1. Rozdziału V ust. 6 pkt.1 zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego obsługi prawnej Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie: 

a) treść przed zmianą: 

6. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie z tym, że:  
1) koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Związek Gmin Dolnej Odry 

Ul. Narciarska 57 

74 – 500 Chojna 

z dopiskiem 

„ Oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” – 

Termin składania ofert do 12 grudnia 2015 do godz. 15:00 

b) treść po zmianie: 

6. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie z tym, że:  
1) koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Związek Gmin Dolnej Odry 

Ul. Narciarska 57 

74 – 500 Chojna 

z dopiskiem 

„ Oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” – 

Termin składania ofert do 16 grudnia 2015 do godz. 15:00 



 

 
 

 

 

2. Rozdziału VI ust. 1 zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej 

Odry z siedzibą w Chojnie: 

a) treść przed zmianą: 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Związek Gmin Dolnej Odry 

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna z dopiskiem „ oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” lub 

poczty elektronicznej na adres: biuro@zgdo.eu do dnia 12 grudnia 2015 r. do godz. 15:00, z tym że 

oryginały dokumentacji ofertowej muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie do czterech dni roboczych 

od dnia wysłanej przez siebie oferty pocztą elektroniczną. 

 

b) treść po zmianie: 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Związek Gmin Dolnej Odry 

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna z dopiskiem „ oferta na obsługę prawną Związku Gmin Dolnej Odry” lub 

poczty elektronicznej na adres: biuro@zgdo.eu do dnia 16 grudnia 2015 r. do godz. 15:00, z tym że 

oryginały dokumentacji ofertowej muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie do czterech dni roboczych 

od dnia wysłanej przez siebie oferty pocztą elektroniczną. 

 

 

 

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 16.12.2015 r.  

do godz. 15.00.  
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