POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 10 czerwca 2021 r.
BZP.272.2.14.2021
Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat”
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza
następujące zmiany w treści Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty oraz
w Załączniku Nr 1, tj. w Formularzu ofertowym:
1) W Formularzu ofertowym (Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego) zmienia
się zapis w kolumnie 3. tabeli (szacunkowe ilości wydruków) – na następujący:
Wyszczególnienie
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miesięczny rabat
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A4 mono (jednostronna kopia)

2 083

A4 kolor (jednostronna kopia)

417

A3 mono (jednostronna kopia)

56

A3 kolor (jednostronna kopia)

56
Łączna wartość za wydruki

2) W Zapytaniu ofertowym zmienia się zapis w Dziale VI ust. 1:
Zmiana treści:
„VI. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 12:00
w dniu 14 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu
– w jednych z dwóch n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów,
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
„VI. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w terminie do godz. 12:00
w dniu 18 czerwca 2021 r. w formie elektronicznej na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu
– w jednych z dwóch n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów,

1

miesięczna szacunkowa ilość wydruków dla jednego urządzenia.
1
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b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.”

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego
(Formularza ofertowego) nie ulegają zmianom.
Wykonawcy winni korzystać z dokumentów oznaczonych „po zmianach z dnia
10 czerwca 2021 r.”, które zastępują dotychczasowe dokumenty.
Uwaga: zmianie uległ termin składania ofert w postępowaniu. Aktualny termin
składania ofert – do godz. 12:00 w dniu 18 czerwca 2021 r.
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