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Warszawa, dnia 30.07.2019r. 

 

 

 

 

 

     ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

 

 

Dotyczy:   zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

numer postępowania: 792/RZ/2019 

 

 
Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, iż w postępowaniu  

na „dostawę nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych ”, dokonuje następującej zmiany 

treści Ogłoszenia o zamówieniu: 

a) W Ogłoszeniu o zamówieniu pkt. 7 jest: 

Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 2 Regionalna Baza 

Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa – Kancelaria Jawna, budynek nr 3, pokój nr 8, 

do dnia 31.07.2019r. do godz. 09:00. 

Kopertę należy oznakować w następujący sposób: 

„Dostawa nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych” 

Nr referencyjny postępowania: 792/RZ/2019 

Nie otwierać przed dniem 31.07.2019r. do godz. 09:00. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 2 Regionalna Baza 

Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa – Kancelaria Jawna, budynek nr 3, pokój nr 8, 

do dnia 05.08.2019r. do godz. 09:00. 

Kopertę należy oznakować w następujący sposób: 
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„Dostawa nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych” 

Nr referencyjny postępowania: 792/RZ/2019 

Nie otwierać przed dniem 05.08.2019r. do godz. 09:00. 

b) W Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 6 jest: 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do  31.08.2019 r. 

(w zależności od tego, który z wymienionych terminów upłynie wcześniej).  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do  14.09.2019 r. 

(w zależności od tego, który z wymienionych terminów upłynie wcześniej).  

 

c) We Wzorze formularza oferty pkt. 4 jest: 

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie 14 dni od zawarcia umowy jednak nie później, 

niż do dnia 31.10.2019 r. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie 14 dni od zawarcia umowy jednak nie później, 

niż do dnia 14.09.2019r. 

 

Podstawa prawna: Rozdział 7 §14 ust.8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 2 

Regionalnej Bazie Logistycznej, niewymagających stosowania ustawy Pzp. 

 

KOMENDANT 2.RBLog 
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             /-/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI 

 


