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                                                           Wszyscy Wykonawcy 

Dot. Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

na zadanie p.n.: „DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO POJAZDU 

SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW – ŚMIECIARKI NA PODWOZIU 3-OSIOWYM” 

 

Zamawiający- Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o., ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork  przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowy termin na dzień: 

05.07.2021 r. godzina 14.00- termin składania ofert 

05.07.2021 r. godzina 14.30- termin otwarcia ofert 

W związku z powyższym zmianie ulega również termin związania z ofertą na dzień 03.08.2021r.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dn. 28.06.2021 r. 

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający 

dokonuje zmian w treści SWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt. 1 i 2 

Było: 

ppkt.1. Termin składania ofert: 29.06.2021r. do godz. 12.00 

ppkt.2.Termin otwarcia ofert: 29.06.2021r. do godz. 12.30 

Jest: 

ppkt.1. Termin składania ofert: 05.07.2021r. do godz. 14.00 

ppkt.2. Termin otwarcia ofert: 05.07.2021r. do godz. 14.30 

Punkt 10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ ppkt. 1  

Było: 

ppkt.1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni do dnia 28.07.2021r. Bieg terminu 

związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert . 

Jest: 
ppkt.1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni do dnia 03.08.2021r. Bieg terminu 

związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert . 
 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert oraz 
wnoszenia wymaganego wadium. 
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