
 

RD/ZP/29/22          25.03.2022r. 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej 

Legitymacji Studenckiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP 

FARGO”,  z podziałem na części (pakiety).  

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/  

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE 

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500 

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP 

dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez przedłużenie terminu 

składania oraz otwarcia ofert.  

W związku z powyższym dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 

XVII ust.1 oraz pkt. XVIII ust. 1 i 3 

 

Było:  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.05.2022r. 

Jest:  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.05.2022r. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Było:  

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na e-

PUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na 

miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 05.04.2022r. do 

godziny 09:00. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2022r. do godziny 10:00  

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Jest:  

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na e-

PUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na 

miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 12.04.2022r. do 

godziny 09:00. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022r. do godziny 10:00  

 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 9 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych przez platformę e-Zamówienia.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu: 25.03.2022r w Biuletynie Zamówień 

Publicznych przez platformę e-Zamówienia, na platformie miniPortal oraz na stronie 

Zamawiającego. 

 

 

 

 Niniejsze postanowienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako 

nieodpowiadającej treści SWZ.  

 

 
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/

