Uzupełnienia treści zaproszenia do składania ofert z dnia 11.01.2022 roku.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
im. Adama Chętnika w Ostrołęce
07-410 OSTROŁĘKA
ul. R. Traugutta 10 A
w nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dnia 11.01.2022 roku przekazuje uzupełnienia do
treści.

2) Tryb udzielenia zamówienia:
Procedura otwarta, ogólnodostępna na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego
Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania
zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie
zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku
(Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010);
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w
sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, o wartości do
130000 zł netto, w związku z treścią art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2021 roku, poz. 1129, ze zmianami),
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, 1236, 1535) i k.c. oraz regulamin wewnętrzny.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie
https://www.platformazakupowa.pl>ostroleka do godziny 12.00 w dniu
20.01.2022r
Zamawiający otworzy oferty za pomocą platformy zakupowej w dniu, w którym
upływa termin ich składania o godz. 12.05.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego
zaproszenia do upływu terminu związania ofertą Wykonawcom przysługuje w
każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania Zamawiającego o
niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą
powinien wykonać. W takiej informacji Wykonawca powinien podać który artykuł
ustawy Pzp lub innego aktu prawnego został naruszony, w szczególności
Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02).
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

