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Powiat Łęcryński - Powiatowy Zaklad Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 2I -0I0 Łęczna
Nr sprawy z P ZAZ. .II.27 2.1.2.202l,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

DoĘczy: Postępowania o udzielenie zamówienió prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego pn.:
Zakual i dostawa fabrvcznie nowego samochodu tvpu kombi-van dla potrzeb Powiatowego

zakładu Aktvwności zawodowei w Łecznei

Modyfikacj aząytartia ofertowego w postępowaniu pn. Zakup i dostawa fabrvcznie nowego

samochodu tvpu kombi-van dla potrzeb powiatowego zakładu Aktvwności zawodowei w

Łecznei

Zamańający dzińając w oparciu Zarządzenia Nr 212021 DyrektoraPZAZ w Łęcznej z dnia

O4.0I.202I roku, w sprawie regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Powiatowym

Zal<ładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, których wartość nie przekracza kwoty

130 000,00 ńotych netto , w oparciu o art. ż ust.l pkt.l Ustawy z dńa 11 wrzeŚnia 20I9r.

Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. z20I9 r. poz.20l9 zpóźn. zm.) dla zamówień o wartości

nieprzekrac zającej kwoty 130 tys. ń netto oraz w nviązku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 202I r. poz. 305) dokonuje modyfikacji
zapy tania o fertowe g o w następuj ącym zakre si e :

1. Dokonuje się zmiany w zŃącznlkunr 1 do zapytania ofertowego - specyfikacja
techniczna pojazdu w zakresie:

Typ nadwozia: było - kombi-van max 2-osobowy, winno być: kombi-van lub cargo-van,
max 3-osobowy

2 . Dokonuje się zmiany w zńącznikunr 2 - formularz ofertowy, w części D
oświadczenia pkt. 5

Było: Oświadczamly, że uważamly się za związanych niniejszą ofeńą przez okres 60 dni
od upŁywu terminu skladania ofeń.
Winno być: Oświadczamly, że uważam/y się za nłiązanych niniejszą ofertą przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofeń.
Zamańający przedłlża termin składania ofert do 18.10.2021 roku do godziny 10.00.

Pozostałę zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Podpis Ki lalqcego

Załączniki:

1. Zńączniknr 1 do zapytaniaofertowego, specyfikacja technicznapojazdu waruŃi
techniczne po modyfikacji

2. Załączniknr 2 do zapytaniaofertowego, formularz ofertowy po modyfikacji


