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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Leżajsk, dnia 9 października 2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z
dnia 2020-10-07 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
I. Zamawiający zmienia § 11 ust. 4 siwz który brzmi:
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).
Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA PRZETARG „Dostawa robotów
przemysłowych i pozostałego wyposażenia” Nie otwierać przed dniem 15.10.2020 r. przed godz. 9.15” Oferta
powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty
należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Zmienia się na:
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane).
Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA PRZETARG „Dostawa robotów
przemysłowych i pozostałego wyposażenia” Nie otwierać przed dniem 21.10.2020 r. przed godz. 9.15” Oferta
powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty
należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
II. Zamawiający zmienia § 12 siwz który brzmi:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (parter) – ul. Mickiewicza 67, Leżajsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2020 r, o godz. 9.00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 15.10.2020 r, o godz. 9.15
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie
w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
Zmienia się na:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (parter) – ul. Mickiewicza 67, Leżajsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2020 r, o godz. 9.00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21.10.2020 r, o godz. 9.15
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie
w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
Pozostałe zapis nie ulegają zmianie.
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