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Toruń, 2020-12-01 

Informacja o zmianie terminu ofert  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji 

wystawy stałej w Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) 

w Toruniu”, nr referencyjny: MUZEUM/WW/01/2020 („Postępowanie”). 

 

 

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w Postępowaniu oraz nadaje 

treści SIWZ nowe następujące brzmienie:  

 

Rozdział XV pkt 1: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/386626 w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. 

do g. 12.00 

 

Rozdział XV pkt 3:  

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, odstąpił od wymogu 

użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu części oferty w postaci próbki ocenianej 

w ramach kryterium oceny „jakość” - próbkę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w zamkniętym 

opakowaniu/kopercie - w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. do g. 12.00 - siedzibie: Kopeć Zaborowski 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. ul. Hoża 59a lok. 1B, 00-681 Warszawa 

 

Rozdział XV pkt 4:  

Opakowanie/kopertę, o której mowa w ust. 3 należy oznaczyć: Muzeum Pamięć i Tożsamość 

im. św. Jana Pawła II (w organizacji), ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, Oferta na 

„Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej na rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana 

Pawła II (w organizacji)”, Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2020 r., godz. 13:30. 

 

Rozdział XV pkt 5:  

Otwarcie ofert złożonych przy użyciu platformy zakupowej nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r., 

o godz. 12.30. Przy czym, jawne otwarcie próbek nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r., o godz. 13.30 

w siedzibie wskazanej w pkt 3. 
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