Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
NIP: 873-26-79-395
Nr sprawy: L.Dz./K-dzpz/382-3/2021

Tarnów,1.10.2021r.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

Zmiana treści SWZ
Dotyczy postępowania pn. „Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego
i Systemu Personalizacyjnego oraz wykonanie serwisów internetowych” prowadzonego
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie – numer sprawy: L.Dz/K-dzpz/3823/2021.
Identyfikator postępowania: 63e95979-f84e-41c4-b144-0a7f0e8af7ea
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w następującym zakresie:
W rozdziale XVI pkt 1 SWZ jest:
Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
ofert do dnia 31.12.2021 włącznie.
W rozdziale XVI pkt 1 SWZ powinno być:
Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
ofert do dnia 03.01.2022 włącznie.

ofert, przy czym
termin składania

ofert, przy czym
termin składania

W rozdziale XVII pkt 1 SWZ jest:
Ofertę należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją miniportalu i złożyć poprzez miniPortalePUAP do dnia 04.10.2021r. do godziny 12:00. Adres e PUAP: /PWSZTarnow/SkrytkaESP
W rozdziale XVII pkt 1 SWZ powinno być:
Ofertę należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją miniportalu i złożyć poprzez miniPortalePUAP do dnia 07.10.2021r. do godziny 12:00. Adres e PUAP: /PWSZTarnow/SkrytkaESP
W rozdziale XVII pkt 3 SWZ jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021r. o godzinie 12:15. Zamawiający nie przewiduje
jawnego otwarcia ofert ani też transmisji internetowej.
W rozdziale XVII pkt 3 SWZ powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2021r. o godzinie 12:15. Zamawiający nie przewiduje
jawnego otwarcia ofert ani też transmisji internetowej.
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Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.

dr hab. Małgorzata Kołpa
Rektor PWSZ w Tarnowie

Otrzymują:
- 1x strona internetowa prowadzonego postępowania
- 1x miniPortal
- 1x aa
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