POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 30 czerwca 2021 r.
BZP.272.2.13.2021
Informacja o zmianie treści Zapytania o cenę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze”
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza
zmianę treści Zapytania o cenę – zaproszenia do złożenia oferty w zakresie terminu składania
ofert:
W Zapytaniu o cenę zmienia się zapis w ust. 8 pkt 1:
Zmiana treści:
„8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej, a także wymaganych dokumentów:
1) Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę) należy
złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu 02 lipca 2021 r. w formie elektronicznej
na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu – w jednym (wybranym przez Wykonawcę) z dwóch
n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów (w formacie nieedytowalnym),
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
„8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty cenowej, a także wymaganych dokumentów:
1) Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania o cenę) należy
złożyć w terminie do godz. 12:00 w dniu 05 lipca 2021 r. w formie elektronicznej
na adres: bzp@powiatkarkonoski.eu – w jednym (wybranym przez Wykonawcę) z dwóch
n/w sposobów:
a) poprzez przesłanie skanu dokumentów (w formacie nieedytowalnym),
b) poprzez przesłanie dokumentów podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

Pozostałe zapisy Zapytania o cenę nie ulegają zmianom.
Dotychczasowe – nieobowiązujące po dokonanych zmianach – Zapytanie o cenę zostanie
usunięte ze strony internetowej prowadzonego postępowania w dniu publikacji niniejszej
informacji oraz zmodyfikowanego dokumentu.
Wykonawcy winni korzystać z dokumentu oznaczonego „po zmianach z dnia
30 czerwca 2021 r.”, który zastępuje dotychczasowy dokument.
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