
 
 

Informacje o dokonanych zmianach w dokumentacji postępowania w trybie zapytania 

ofertowego 

Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa  

i uruchomienie stanowisk badawczych” (zadanie nr 2) 

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert z 14.06.2019 na 

28.06.2019 oraz zmian treści dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego: 

1) Zapytanie ofertowe, pkt. XIV ppkt. 4 „Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy”.  

Było: 

„4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych”. 

Jest: 

„4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych”. 

 

2) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wzór umowy” - § 16 ust. 3  

 

Było: 

„3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy podanej w §8 ust. 1 niniejszej umowy tj. 

kwotę:  ……………… zł  (słownie: ……………………………………………….) w jednej z form wskazanych 

w zapytaniu ofertowym ( tj. pieniądz lub gwarancja bankowa)”. 

Jest: 

„3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy podanej w §8 ust. 1 niniejszej umowy tj. 

kwotę:  ……………… zł  (słownie: ……………………………………………….) w jednej z form wskazanych 

w zapytaniu ofertowym ( tj. pieniądz lub gwarancja bankowa lub gwarancja 

ubezpieczeniowa)”. 

 

3) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wzór umowy” - § 6 

„Podwykonawstwo” ust. 4, 5, 8, 10, 12 - 23. Ustęp 25 usunięto w całości.  

Z ww. zapisów usunięto słowa „dalszy podwykonawca”. 



 
 

4) Zapytanie ofertowe, pkt. XI. Miejsce oraz termin składania ofert zapytania 

ofertowego  

Było: 

„一 Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  

w terminie do 14.06.2019r. do godziny 9:00 na adres: ENFORMATIC sp. z o.o. ul. 

Mieszka I 73A,  

35-303 Rzeszów, w pokoju nr 5. 

一 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie 

zwrócone bez otwierania. 

一 Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2019r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego” 

Jest: 

„一 Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego  

w terminie do 28.06.2019r. do godziny 9:00 na adres: ENFORMATIC sp. z o.o. ul. 

Mieszka I 73A,  

35-303 Rzeszów, w pokoju nr 5. 

一 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie 

zwrócone bez otwierania. 

一 Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2019r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego”. 

 

 


