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Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: odpowiedzi zmiany treści 
udzielenie zamówienia publicznego
wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu 
Sztuki” - nr postępowania: DZP-282

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019

następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zam

 

1) W Rozdziale 18 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

brzmienie o treści: „Ofertę należy złożyć poprzez Portal 

10:00.” 

2) W Rozdziale 18 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

brzmienie o treści: „Otwarcie ofert nastąpi

pośrednictwem Portalu. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii.” 

3) W Rozdziale 18 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

brzmienie o treści: „Przedmiotowe środ

zamkniętej kopercie opisanej: „Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw 

książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu 

    Kraków, 19 marca 2021

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa 
wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów 

282-4/21 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 18.1

Ofertę należy złożyć poprzez Portal do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 18.4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 10:30

pośrednictwem Portalu. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 18.7

Przedmiotowe środki dowodowe powinny zostać przekazane w 

„Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw 

książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki” 

 

 

19 marca 2021 r. 

postępowaniu o 
Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa 

Państwowych Zbiorów 

Prawo zamówień 

ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał 

pkt 18.1 otrzymuje 

marca 2021 r. do godz. 

pkt 18.4 otrzymuje 

godz. 10:30 za 

pośrednictwem Portalu. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

pkt 18.7 otrzymuje 

ki dowodowe powinny zostać przekazane w 

„Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw 

Państwowych Zbiorów Sztuki” - nr 



 
 

2 
 

postępowania: DZP-282-4/21 – przedmiotowe środki dowodowe. Nie otwierać przed dniem 

26 marca 2021 r., godz. 10:30”. 

18.1 W Rozdziale 19 „Termin związania ofertą” pkt. 19.1 otrzymuje brzmienie o treści: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 24 kwietnia 2021 

r.” 
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