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TT-358/2-NS/354-2015       Rybnik, dnia 05.10.2015 r. 
 

 

MODYFIKACJA 1 
zaproszenia do zło żenia oferty  

TT-358/1-NS/354-2015 z dnia 28.09.2015 r. 
dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30 000 euro na: 
 

dostawę, instalację, uruchomienie transformatora 630 kVA 
 (zamówienie nr TT-358-NS/354-2015) 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych 
nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia 

oferty w zakresie treści załącznika nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) dołączonego do tego 
zaproszenia, a stanowiącego wzór załącznika o tym samym numerze do oferty. 

 
Aktualne brzmienie tego załącznika dołączono do niniejszego pisma. 

 
UWAGA: ofert ę należy zło żyć na zaktualizowanym wzorze, oferty nieodpowiadaj ące 
zaktualizowanemu opisowi nie b ędą brane pod uwag ę. 

 
W przypadku wcześniejszego złożenia oferty nieuwzględniającej niniejszej modyfikacji 

(tj. w oparciu o pierwotną wersję załącznika nr 1.2) wykonawca powinien złożyć drugą ofertę 
(uwzględniającą modyfikację) lub złożyć zmianę do oferty, w której przedłoży aktualne 
brzmienie załącznika nr 1.2 z deklaracją, że pozostała część wcześniej złożonej oferty 
pozostaje aktualna. 

 
Jednocześnie zamawiający przedłu ża termin składania do ofert do dnia 09.10.2015 r.  

(decyduje data doręczenia do siedziby zamawiającego – w miejsce wskazane w zaproszeniu 
do złożenia oferty, tj. piśmie nr TT-358/1-NS/354-2015 z dnia 28.09.2015 r.). 
 
Załącznik: 
1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2 do oferty (aktualne brzmienie).  
 
Egz.: 

1. strona internetowa. 
2. aa. 

     


