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ZBI.ZO.271.36.2021 

Znak sprawy 

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zakup 

sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 -

Aktywna tablica”. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) dokonuje modyfikacji zapytania 

ofertowego w zakresie 

 

Pkt 6.1. dotychczasowy zapis  

6.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

(oferty w postaci elektronicznej należy składać jako skan podpisanych oryginałów 

dokumentów lub opatrzone kwalifikowany podpis elektronicznym, podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym, w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. 

W treści wiadomości elektronicznej lub na opakowaniu oferty należy zamieścić 

następującą informację: oferta na remont i zakup wyposażenia stołówki 

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach w ramach projektu „Posiłek  

w szkole i w domu”. 

 

otrzymuje nowe brzmienie 

6.1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

(oferty w postaci elektronicznej należy składać jako skan podpisanych oryginałów 

dokumentów lub opatrzone kwalifikowany podpis elektronicznym, podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym, w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. 

W treści wiadomości elektronicznej lub na opakowaniu oferty należy zamieścić 

następującą informację: oferta na dostawę i zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych w 

ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-

2024 -Aktywna tablica”. 

 

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego ZBI.ZO.271.36.2021 pozostają bez zmian. 
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