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                                                                                                                                      Szczecin, dn. 04.04.2022r. 

 AZ.2710.1.2022.3.MS                                                                               

                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant II) na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129)w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości 
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 215 000 euro pod nazwą: „Usługa druku 
publikacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2022 roku” 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 

 

1. SWZ – Rozdział XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.05.2022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. SWZ – Rozdział XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt.1. oraz pkt.2  
otrzymuje nowe brzmienie:  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2022 r. godz. 11:00.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2022 r. godz. 12:00 
 

3. SWZ – Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt.6 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

1. Wymagane próbki wraz z oświadczeniem dotyczącym próbek (załącznik 2a SWZ), składa 
się w formie nieelektronicznej zgodnie ze wskazaniami określonymi w rozdz. X SWZ. 
Próbki musza zostać złożone w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/opakowaniu 

PRÓBKI w postępowaniu pn. Usługa druku publikacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2022 r. 

Znak sprawy: AZ.2710.1.2022.AJ 

Złożona przez: ………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert 07.04.2022 godz. 12:00 

    *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin 
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oznakowanej w następujący sposób: 

przed terminem składania ofert pod następującym adresem: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, sekretariat 
pokój nr 7.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

                                                      …………………………………………………………….                 


