
Toruń, dnia 24.08.2020 r. 
Zamawiający: 
Gmina Rzeczenica 
ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Nord Partner Sp. z o. o.   
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
 
Oznaczenie sprawy: PP.271.11.2020 

 
 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej”. 
 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  
dnia  29  stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.) 
wprowadza następującą zmianę SIWZ: 
 

BYŁO 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
1. Miejsce składania ofert: 

w formie pisemnej Nord Partner Sp. z o.o., ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sekretariat 

lub postaci elektronicznej Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 26.08.2020r. do godziny 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2020r. o godzinie 12:30 w Nord Partner Sp. z o.o., 

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna oraz za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

 

JEST 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
1. Miejsce składania ofert: 

w formie pisemnej Urząd Gminy w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica – 

Sekretariat pokój nr 16 

lub w postaci elektronicznej Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 28.08.2020r. do godziny 12:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2020r. o godzinie 12:30 w Urząd Gminy w Rzeczenicy, 

ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica – sala nr 20 – I piętro oraz za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. 

 

 

BYŁO 

Rozdz. XII Sposób porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

3. Korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres: 
przetargi.dujsp@nord.com.pl 



 

JEST 

Rozdz. XII Sposób porozumiewania się Pełnomocnika Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

3. Korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres: 
przetargi.dujsp@np.com.pl  

 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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