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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

[ wszyscy ] 

 

 

Oznaczenie sprawy: OR.V.271.2.2022                 

Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1710) Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z postępowaniem o 

udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami.  

W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do dnia 31 października 2022 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SWZ: 

1. Rozdział XI ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 29.11.2022 r. 

 

2. Rozdział XIV ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2022 

r. do godz. 11:00. 
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3. Rozdział XV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022 r. o godzinie 12:00.” 

 

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone niezwłocznie. 

 

Powyższe informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia                   

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 

 

Treść powyższej informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postepowania 

(www.pysznica.bip.gmina.pl),  na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano drogą 

elektroniczną zainteresowanym Wykonawcom. 

 

 

 
          Z up. WÓJTA 

                    (-) 

         Witold Pietroniec 

           Zastępca Wójta 
( podpisano kwalifikowanym  

  podpisem elektronicznym ) 
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