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CKZŁ.271.4.2021 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w związku z zadanymi pytaniami do postępowania 

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej  

progów unijnych którego przedmiotem jest zadanie pn.: 

„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy” w ramach projektu pn.: „Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” 

Ogłoszenie zostało zamieszczone z numerem: 2021/BZP 00053128/01 w dniu 12.05.2021 r. 

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00053134/01 z dnia 12.05.2021 r. 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00057771/01 - opublikowane dnia 19.05.2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 

1. ZAMAWIAJĄCY  

Zamawiający: Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, NIP 5070062983 w imieniu, którego działa Dyrektor – Kamil Cieśliński,  godz. 

urzędowania: poniedziałek – piątek od 07.30 – 15.30 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres strony Zamawiającego: http://ckpl.pl/ 

Adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl 

adres skrzynki EPUAP:  /CKZLeczyca/SkrytkaESP 

 

ZMIANA I. 

JEST W SWZ: 

10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. tj. do dnia 18.06.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

 

PO ZMIANIE zapis brzmi: 

10.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. tj. do dnia 22.06.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

ZMIANA II. 

JEST W SWZ: 

13. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

13.1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 20.05.2021 r., do godziny 15:00.  

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2021 r., o godzinie 17:00  

 

PO ZMIANIE zapis brzmi: 

13. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

13.1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 24.05.2021 r., do godziny 15:00.  

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r., o godzinie 17:15  

 

Treść pytań i odpowiedzi oraz dokumenty w związku ze zmianą SWZ i ogłoszenia Zamawiający zamieścił na stronie 

prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego. 
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