
 
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 1 i 2) realizowany jest z dofinansowania pozyskanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU 

dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020, tytuł 

projektu „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie 

płońskim” 

 

Znak sprawy:ZP.272.15.2022                                                               Płońsk, dn.26.05.2022 r. 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł 

na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim”. 

 
Zamawiający-Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk na podstawie § 8 ust 14 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Płońskiego z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze zmianami) zmienia treść 

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w przedmiotowym postępowaniu w następujący sposób: 

 

1.W ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

JEST: 

„VII . Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 2 ), 

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeżeli dotyczy,  

3. Pełnomocnictwo-  jeżeli zostało udzielone, 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,  

09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro, w terminie do dnia 26.05.2022 r., do godziny 10.00 w 

kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta (znak sprawy: ZP. 272.15.2022) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 

pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie 

płońskim” 

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:  

„VII . Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 2 ), 

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeżeli dotyczy,  

3. Pełnomocnictwo-  jeżeli zostało udzielone, 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39,  

09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro, w terminie do dnia 31.05.2022 r., do godziny 10.00 w 

kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta (znak sprawy: ZP. 272.15.2022) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 

pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie 

płońskim” 
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