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Gmina Przechlewo 

ul. Człuchowska 26,  

77-320 Przechlewo  

 
  

Wszyscy zainteresowani  

Wykonawcy 

Strona internetowa  

prowadzonego postępowania  

 

 

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu 

grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 

 

 

Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu 
 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w ww. 

postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:  

 

 

1. Termin związania ofertą 

 

Było po pierwszej zmianie:  

Pkt. 16.1. SWZ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.05.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Jest po drugiej zmianie:  

Pkt. 16.1. SWZ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.05.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2. Miejsce i termin składania ofert 

 

Było po pierwszej zmianie:   

Pkt. 17.1. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 22.04.2022 roku  do godziny 9:00. 

 

Jest po drugiej zmianie:  

 

Pkt. 17.1. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 26.04.2022 roku  do godziny 10:00. 

 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo


3. Otwarcie ofert 

Było po pierwszej zmianie: 

Pkt. 18.1. SWZ - Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 22.04.2022 r. o godzinie 9:30. 

 

Jest po drugiej zmianie:  

 

Pkt. 18.1. SWZ - Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 26.04.2022 r. o godzinie 10:30. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.  

 

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

20.04.2022 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

Wójt Gminy Przechlewo  

/-/ Krzysztof Michałowski 

 

 

 

 


