PAK/513/2022/WAW

Warszawa, dnia 19.05.2022 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na: Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem
interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych (znak sprawy:
BO/7/2022).
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert na dzień
25 maja 2022 r. do godziny 10:30.
Wobec powyższego:
1)

ust. 2 i 3 Rozdziału XV. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje nowe następujące
brzmienie:

„ 2. Termin złożenia oferty do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 10:30. Decyduje data oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z odpowiednim
źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu 25 maja 2022 r.
do godziny 11:00 nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin na składanie
ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa poprzez
odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.”
2) ust. 1 Rozdziału XVI. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23 czerwca 2022 r. włącznie.
Uwaga! W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, o którym
mowa powyżej, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania
ofert.
Treść powyższej modyfikacji jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.
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