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Egz. Nr… 

 Malbork, dnia 21 września 2020 r. 

  

                                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania 

     (strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.104.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, nazwa zadania: 

„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń biurowych, łazienek i dodatkowego wyposażenia 

magazynowego dla 22. BLT w Malborku i jednostek będących na zaopatrzeniu”.  

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI  ZAPROSZENIA  
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w wybranych punktach poprzez nadanie im 

brzmienia: 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, 

ponadto musi posiadać następujące oznaczenie: 

 

 

Nazwa Wykonawcy     22. Baza Lotnictwa Taktycznego 

Adres        Kancelaria Jawna 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 Malbork 

 

                                      Oferta na zapytanie cenowe pn.: 

„Dostawa wyposażenia do pomieszczeń biurowych, łazienek i dodatkowego wyposażenia 

magazynowego dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i jednostek będących na 

zaopatrzeniu”. 

 

Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.104.2020 – Emilia Jasińska 

            Nie otwierać przed dniem: 28.09.2020 r godz. 11:00 
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Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem: 

 osobiście, 

 e-mailem na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl  w formie skanu dokumentów (pdf) 

 bądź drogą pocztową: 

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku 

Kancelaria Jawna 

Budynek nr 1, pokój nr 118 

ul. 17 Marca 20 

82 – 200 MALBORK 

13.  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA: 28.09.2020r. godz. 10:30 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA PROPOZYCJI CENOWEJ: Otwarcie ofert nastąpi dnia 

28.09.2020 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się  

w budynku nr 12, sala odpraw, pokój nr 14. 

Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny  

na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do 

wejścia do Kancelarii Jawnej w celu złożenia oferty. 

2. Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania propozycji cenowej pozostają bez zmian. 

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią  

Zaproszenia do składania propozycji cenowej i będą wiążące przy składaniu ofert.  
 

 

 

 

       Z poważaniem 

  
        ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                  22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI      

 

 

 

 

 

 

 

   
Wykonano w  1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonał: E. Jasińska (tel. 261 536 707) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

mailto:22blt.przetargi@ron.mil.pl

