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Iława, dnia 29.03.2021r. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.2.2021 o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie” prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 
prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 
 

Informacja o zmianie treści SWZ 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany treśd SWZ w załączniku 1a do SWZ oraz załączniku 1b do SWZ zakresie treści 
wiersza tabeli: Razem netto w następujący sposób: 

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych 

w SWZ za cenę ryczałtową brutto: ....................................................... w tym należny podatek VAT. Słownie brutto: 

................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Przedmiot zamówienia ilośd 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartośd 

netto 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Mapa do celów projektowych    

2. Koncepcja    

3. 

Kompletna dokumentacja projektowa 

(dokumentacja projektowa budowlano-

wykonawcza,  specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary i kosztorysy inwestorskie) 

   

4. Nadzór autorski 5   

Razem netto  (Lp 1+4)  

Podatek VAT  

Ogółem brutto (Razem netto + podatek VAT)  

Kwotę należy wpisad w pkt 1 niniejszego formularza 

 

 

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych 

w SWZ za cenę ryczałtową brutto: ....................................................... w tym należny podatek VAT. Słownie brutto: 

................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą: 

GMINA MIEJSKA IŁAWA 
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456 

(adres do korespondencji) 

URZĄD MIASTA IŁAWY 
ul. Niepodległości 13 

14-200 IŁAWA 

 

 

Ewa Junkier 
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Lp. Przedmiot zamówienia ilośd 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartośd 

netto 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Mapa do celów projektowych    

2. 

Kompletna dokumentacja projektowa 

(dokumentacja projektowa budowlano-

wykonawcza,  specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiary i kosztorysy inwestorskie) 

   

3. Wydzielenie działek 12   

4. Nadzór autorski 7   

Razem netto  (Lp 1+4)  

Podatek VAT  

Ogółem brutto (Razem netto + podatek VAT)  

Kwotę należy wpisad w pkt 1 niniejszego formularza 

 

 
 

Zamawiający udostępni zaktualizowany formularz ofertowy w wersji edytowalnej. Powyższa informacja jest wiążąca dla 

wszystkich wykonawców. 
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