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Kolbuszowa, dnia 02.03 .2020 r.

MODYFI KACJA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
rWszyscy wykonawcy

dotyczy zadania pn.: ,,Przebudowa budynku ,,Katechet6wki" w wykonarnienr instalacji rrewnqtnznych
w celu zmiany sposobu uiytkowania na ,,Dom Wsparcia Rodziny".

Zarnawiajqcy, tj. Parilfia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Swiqtych w Kolbuszowej, ul. l,larutowicza 5,

36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie modyfikuje tre56 zapytania ofertowego na zadanie pn.:

,,Przebudouta budynl<u,,Katechet6wki" u1 wykonaniem instalacji wewnQt,rz:ny,ch w celu zrniany sposobu
u2y'tkowaniir na ,,Dorn Wsparcia Rodziny"i

Przed modyfikacja

Oferty w papiero\^/ej formie pisemnej nale2y

pnzesfad nia adres:

Urzqd Miejski w Kolbuszowej, ul. 9broric6w
Prokoju 2t, 36-100 Kolbuszowa lub zlo2y(

w budynku Urzqdu Miejskiego w Kol[uszowej,
ul. Obrofir:6w Pokoju 21, 36-100 Kolbq:;zowa w

terminie do 05 marca 2O2Or o do godzipry 10:00.

z dopiskiem na kopercie Przebudowa budynku

,,1(atechet,6wki" rw wykonaniem instalacji

wewnqtrznych \ / celu zmiany sposobu

u:iytkowarria na,,Dom Wsparcia Rodzi411".

Otwarcie ofert nastqpi w budynku Urzqdu

Mliejskiego w Kolbuszowej, ul. Qltrodc6w
Prrkoju 2:1, tOO lt(olbuszowa w pokqju nr 1

w dniu 05 marca 2Qt2Or. o godzinie 10:19.

Uwaga! Miejsce skfadania ofert hie jest

toisame z adresem Zamawiajqcego!!

Pozostala tre6i zapytania ofertowego pozlostaje bez zmian.

Oferty w papierowej forrnie pisemnej rrale2y

przesfai na adres:

Urzqd Miejski w K,olbuszowej, ul. Obrofc6w
Pokoju 2L, 36-100 K,olbuszowa lub z:.lo2yt.

w budynku Urzqdru Miejskiego w Kolbuszowej,

ul. Obroric6w Pokorju 2L, 36-LOO Kolbuszowa

w terminie do 09 mafg3l20?Orulsgodzinv 11:00.

z dopiskiem na kc,percie Przebudowa budlynku

,,Katechet6wki" wr wykonaniern instalacji
wewnetrznych w celu zmiany sporsobu

uiytkowania na,,Dtom lr/Vsparcia Ro,dziny'.

Otwarcie ofert nersltqpi w budynku Urzqdu

Miejskiego w Kolbuszowej, ul, Obroric6w

Pokoju 21, LOO lKolbrlszowa w pokoju nr 1

w dniu 09 marca 202i0r. g godzinie .11:15.

Uwaga! Miejsce skt:ldania ofert nie jest

toisame z adresem ilanrawiajEcego,! !
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