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OFERENCI
w przetargu na wybór Agenta Emisji
w związku z emisja obligacji
komunalnych Miasta Opola

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu zgodnie z art. 701 - 705 Kodeksu
cywilnego

I. ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW PRZETARGU

Na podstawie zapisów ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola o pisemnym przetargu na wybór
Agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Opola dokonuje się zmiany zapisów pkt. 1) i 2)
części VIII. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, które otrzymują brzmienie:

1) Pełna oferta składa się z:
a) wypełnionego formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji,
b) podpisanego oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji,
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy Oferentów, którzy
z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych (w takim przypadku
Oferent składa inny dokument potwierdzający skład Zarządu),

d) dokument z którego wynika, że Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności
bankowych,

e) odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę
(osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do
reprezentacji Oferenta,

f) odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, w
którym podmioty uczestniczące w konsorcjum wskażą pełnomocnika do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z
niniejszym postępowaniem przetargowym. Ustanowienie pełnomocnika nie jest
konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w
konsorcjum,

g) parafowanego projektu umowy (umów), o której mowa między innymi w części II
niniejszej specyfikacji pn. "Istotne dla Organizatora postanowienia umowy o obsługę
emisji",

h) krótkiej informacji w zakresie pełnienia w dotychczasowej działalności funkcji agenta,
gwaranta objęcia emisji itd. w związku z emisją obligacji w szczególności w związku z
emisją obligacji komunalnych.

2) Wymienione wyżej dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Oferenta lub przez radcę prawnego, adwokata, notariusza. W przypadku
dokumentu z lit. d) w pkt 1) potwierdzającego uprawnienia Oferenta do wykonywania
czynności bankowych dopuszcza się jego złożenie bez potwierdzenia za zgodność z
oryginałem, w sytuacji gdy uprawnienie to zawarte jest w treści dokumentu o randze
ustawy lub rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów, którego kserokopia
przedkładana jest w związku z potwierdzeniem wymienionego warunku.



II. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prośbą jednego z oferentów, na podstawie części VI. Modyfikacja warunków
przetargu, odwołanie przetargu, zamknięcie SWP, przedłuża się termin składania ofert do
11 maja 2012r.

W związku z powyższym zmianie ulega część IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wycofanie lub zmiana warunków ofert SWP pkt. 5) lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) opakowanie zewnętrzne ma być opisane następująco:

Urząd Miasta Opola,
Wydział Budżetu,

Referat Prognozowania Finansowego
45-015 OPOLE,

Rynek-Ratusz, pokój 412.

Oferta złożona w toku przetargu prowadzonego w związku z zamiarem
emisji przez miasto Opole obligacji komunalnych.

nie otwierać przed 11.05.2012r. godz. 12.00"~----------------------~--

W części X. SWP Miejsce i termin składania ofert, pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) Ofertę należy złożyć na adres:

Urząd Miasta Opola
Wydział Budżetu,

Referat Prognozowania Finansowego
45-015 OPOLE

L- R~yn_ek-Ratusz,pokój 412

do godziny 11.30
do dnia 11.05.2012r."

W części XI. SWP Miejsce i termin otwarcia ofert pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) Otwarcie ofert nastąpi:

11 maja 2012r. o godz.12.00
w budynku Ratusza w Opolu

45-015 Opole
Rynek Ratusz
Sala nr 203"
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Ryszard Zembaczyński


