
 

Toruń, dnia 04.12.2020 r.  
 
Zamawiający: 
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra  
 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o. o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

Oznaczenie sprawy: 10.11.20.P.DUJSP  

ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ WRAZ ZE  

ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz 

instytucji kultury” 

 

 Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn.zm.) – 

dalej Pzp lub ustawa Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 08.12.2020 r. godz. 12:15 na dzień 
15.12.2020 r. godz. 12:15;   
Odpowiedź na pytanie 1:  
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.  

 

  Wobec powyższego, Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza następującą zmianę SIWZ: 

 
BYŁO 
Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 08.12.2020r. do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2020r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala 

Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w formie 

elektronicznej. 

 

JEST 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 



2. Termin złożenia oferty: do dnia 15.12.2020r. do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, w siedzibie Nord Partner Sp. z o.o, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala 

Konferencyjna. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi w formie 

elektronicznej. 

 

 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 


		2020-12-04T14:32:08+0100
	Agnieszka Teresa Jędrzejewska




