
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny @ ;łłi,m,,łłl,ł'*^ *:iĘ*:Ęffii,i':ii: E

Europelskiegor:fj"j:fi ffi 7:,:I:3:,\::'.:7ći,"lł!3łr",,Europelskiel
w romoch projektu 8onku Gospodarstwo Krojowego, lll Oś priorytetowa -Wsporcie innowocji w przedsiębiorsfwoch,

dziołonie 3.2. - Wsporcie wdrożeń wynikow proc B+R, poddziołonie 3.2.2. - Kredyt no innowocje technotogiczne

koĘrent

,Id*.f.furn".,.-{\_-/ \
/podpis/'

-

,rU
V

JHJ Spółko z ogroniczonq odpowiedziolnościq
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Gizołki, dnio 9 morco 20ló roku

Wszvscv Wvkonowcv. ubieqojocv sie
o udzielenie zomówienio publiczneoo

Dotyczy: postępowonio o udzielenie Zomówienio Pub|icznego prowodzonego w trybie
pzetorgu nieogroniczonego no zosodoch określonych w Worunkoch Zomówienio, ktorego
wortoŚc pzekroczo kwotę 209.000 euro - zgodnie z Rozpozqdzenie Prezeso Rody Ministrów
z dnio 28 grudnio 2015 roku w sprowie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stonowiqcego podstowę pzeliczonio wortości zomowień publicznych (Dz. U. z 2O15 r.,
poz.2254) no zodonie pod nozwq,,DOSTAWA zEsPołU sUszARNl RozPYŁoWEJ".

zMlANA TREśCI WARUNKóW zAMóWlENtA

Zgodnie z Rozdziołem Vll ust. 5 Worunkow Zomowienio, Zomowiojqcy może w kożdym czosie
przed upływem terminu skłodonio ofert zmienic treśc Worunkow Zomowienio. Dokononq
zmionę Zomowiojqcy przekozuje niezwłocznie wszystkim Wykonowcom, ktorym pzekozono
worunkow zomówienio.

Wobec powyższego. Zomowiojqcy zmienio termin skłodonio ofert, o ktorym mowo
w Rozdziole lX ust.2.]B Worunkow Zomowienio oroz w Rozdziole X ust. l. Worunkow
zomówienio.

Nowy termin skłodonio ofert ustolo się no dzień l l MARCA 20ló roku,

Powyższo zmiono podyktowono jest rozbieżnościomi doiyczqcymi terminu skłodonio ofert.
W ogłoszeniu o zomówieniu przekozonym jok i opublikowonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oroz w Worunkoch Zomowienio. termin skłodonio ofert to l0 MARCA 20ló roku.
Z kolei w ogłoszeniu o zomówieniu zomieszczonym no stronie internetowej Zomowiojqcego
termin skłodonio ofeń upływo dnio l l MARCA 20ló roku.

Zomowiojqcy informuje, że pozostoły zopislz Worunkow Zomówienio, w tym godzino
skłodonio ofert pozostojq be zmion.

Niniejszy dokument stonowi integrolnq częśc Worunków Zomówienio i jest wiqżqcy dlo
wszystkich Wykonowców ubiegojqcych się o udzielenie niniejszego Zomowienio
Publicznego.

JHJ Spółko z ogroniczonq odpowiedziolnościq, Nowo Wieś l ], ó3-308 Gizołki strono l z l


