
 

                                              
 

 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach niniejszym informuje, iż w 
postępowaniu ofertowym na  dostawę ładowarki teleskopowej nr PORYBY/2/2019 w dniu 
26.04.2019r. wprowadzono następujące zmiany: 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Rozdział VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
BYŁO: 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31 maj 2019 roku. 

 
JEST: 
 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 czerwca 2019 roku. 

 
 

Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

BYŁO:  
 
4. Zamawiający wymaga by kompletna oferta zawierała:  
a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)  
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do SIWZ)  
c) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika z aktualnego dokumentu 
rejestrowego Wykonawcy;  
d) Kartę katalogową dla proponowanej przyczepy skorupowej typu tandem potwierdzające 
spełnianie parametrów technicznych określonych w niniejszej SIWZ. 
 
JEST: 
4.Zamawiający wymaga by kompletna oferta zawierała: 

a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ 
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do SIWZ) 
c) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika z aktualnego dokumentu 
rejestrowego Wykonawcy; 



 

                                              
 

d) Kartę katalogową dla proponowanej ładowarki teleskopowej potwierdzającą spełnianie 
parametrów technicznych określonych w niniejszej SIWZ. 

Rozdział XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
BYŁO: 
1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach, 
ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo.  
b) termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.  
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach, 
ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo.  
b) termin otwarcia ofert: w dniu 26 kwietnia 2019 r. do godz. 14:05 
 
 
JEST: 
1.Miejsce i termin składania ofert: 
a) miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach, 
ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo. 
b) termin składania ofert: do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00. 
2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) miejsce otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach, 
ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo. 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 15:05. 
 

Rozdział XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

BYŁO: 

ust. 1 lit l)  W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Zapytania. 

 

JEST:  

ust. 1 lit l) W razie konieczności z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 



 

                                              
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz oferty  

 

BYŁO: 

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31 maja 2019 roku. 

 
JEST:  
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia 14 czerwca 2019 roku. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 Wzór umowy 

BYŁO:  

 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31 maj 2019 roku. 
2. Terminem początkowym jest data podpisania umowy, a terminem kończącym jest 
data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

JEST: 

 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 czerwca 2019 roku. 
2. Terminem początkowym jest data podpisania umowy, a terminem kończącym jest 
data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15 maja 
2019 roku do godziny 15:00.   


