Nr sprawy MBP.26.3.2020

Przeworsk, dnia 09.03.2020 r

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworska
ul. J. Piłsudskiego 8
37–200 Przeworsk
tel/fax: (016) 648 76 92
e-mail: biblio@biblioteka-przeworsk.pl
Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Przeworsku z podziałem na części

I. W związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców , stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Ustawy prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn.zm.) zwanej dalej pzp , Zamawiający, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) , polegającą na zmianie terminu składania ofert.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 11 marca 2020 roku z godziny 10:00
na dzień 13 marzec 2020 roku , na godzinę 10:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 13 marzec 2020 roku o godzinie 10:15.
W związku z powyższym:

1.

W rozdziale XII pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
OFERTA PRZETARGOWA na „Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Przeworsku z podziałem na części”

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM

13.03.2020 r. godz. 10:15

2. W rozdziale XII pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia ul.
Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk – pokój Dyrektor/ Księgowość do dnia 13..03.2020 r. do godz.
10:00.

3. W rozdziale XII pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się 13.03.2020 r. o godz. 10:15, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Przybosia ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk – biuro Dyrektora

II. Mając na uwadze , że powyższa zmiana , t.j. zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, jak stanowi przepis art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy pzp – Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zgodnie z art.
38 ust. 6 tejże ustawy pzp - Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w swojej
siedzibie na tablicy ogłoszeń a także na swojej stronie internetowej.

ZAMAWIAJĄCY

