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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego do kwoty 30.000 euro pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem 

podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie 

bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  

i Karkonoszy”. 
 

 

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że z dniem  

27 sierpnia 2019 r. w związku ze zmianą Ogłoszenia zamieszczonego w Bazie 

Konkurencyjności pod Nr 22543, tj.  uzupełnieniu treści – przedłużył termin składania ofert  

i wprowadza następujące zmiany w treści Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia 

oferty: 

 

Rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY (ust. 13.): 

Zmiana treści:  

„1.W przypadku składania oferty w formie elektronicznej Zamawiający wymaga,  

aby w temacie wiadomości e-mail Wykonawca wpisał numer postępowania  

(tj.: BZP.272.2.33.2019) albo jego tytuł: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem 

podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa 

wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  

i Karkonoszy”. Zamawiający potwierdzi odbiór wiadomości e-mail bez otwierania 

załączników – o ile Wykonawca wymagać będzie potwierdzenie wpłynięcia wiadomości  

e-mail. Zamawiający dokona wydruku wiadomości e-mail i załączonych do wiadomości plików 

po terminie składania ofert tj.: po godz. 09:30 w dniu 29.08.2019 r. –  

bez zapoznawania się z informacjami zawartymi w załącznikach do wiadomości e-mail 

(ofercie).” 

 

 Zapis otrzymuje brzmienie: 

„1.W przypadku składania oferty w formie elektronicznej Zamawiający wymaga,  

aby w temacie wiadomości e-mail Wykonawca wpisał numer postępowania  

(tj.: BZP.272.2.33.2019) albo jego tytuł: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem 

podczas trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa 

wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  

i Karkonoszy”. Zamawiający potwierdzi odbiór wiadomości e-mail bez otwierania 

załączników – o ile Wykonawca wymagać będzie potwierdzenie wpłynięcia wiadomości  
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e-mail. Zamawiający dokona wydruku wiadomości e-mail i załączonych do wiadomości plików 

po terminie składania ofert tj.: po godz. 09:30 w dniu 03.09.2019 r. –  

bez zapoznawania się z informacjami zawartymi w załącznikach do wiadomości e-mail 

(ofercie).” 

 

ROZDZIAŁ XIV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

(ust. 2 i 3): 

Zmiana treści:  

„2.Termin składania ofert (do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego) 

– do godz. 09:30 w dniu 29.08.2019 r.  

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.08.2019 r. o godzinie 09:45  

w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 3.14, III 

piętro).” 

Zapis otrzymuje brzmienie: 

„2.Termin składania ofert (do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego) 

– do godz. 09:30 w dniu 03.09.2019 r.  

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 09:45  

w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 3.14, III 

piętro).” 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja Zapytania ofertowego 

związana ze zmianą terminu składania ofert dostępna będzie do pobrania na stronie 

internetowej: 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=684  

 (BIP Zamawiającego) oraz: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543  

(Baza Konkurencyjności)  

 

Wcześniejsze (nieobowiązująca obecnie) wersja Zapytania ofertowego zostanie usunięta  

z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych 

dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzgledniających zmiany z dnia 

27.08.2019 r.  
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