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OAK.KCB.2631/2/16  

Lublin, 15.07.2016 r. 

 

 

 

Wykonawcy  

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 2  

 

Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych  

na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z 

podziałem na dwie części, dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ: 

 

Pytanie 1. 

otwarcie jest o 10.00 czy o 10.300 ? 

W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana:   

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na  dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis 

urządzeń  wielofunkcyjnych na  potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie  z  podziałem na dwie części 

[OAK.KCB.2631/2/16] – nie otwierać przed dniem  21 lipca 2016 r. przed 

godziną 10:30. Dostarczyć do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 

w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin (Sekretariat IV piętro) do godz. 

10:00.  Dotyczy części:………………   

Termin składania ofert: Dnia 21 lipca 2016 r., godz. 10:00   

Termin otwarcia ofert: Dnia 21 lipca 2016 r., godz. 10:00    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający prostując oczywistą omyłkę pisarską w Zmianie treści SIWZ z dn. 

14.07.2016 r.,  informuje iż, termin  składania ofert to: 21 lipca 2016 r. 

godz.10:00, natomiast termin otwarcia ofert to: 21 lipca 2016 r., godz. 10:30.  

Koperta powinna być oznakowana   

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na  dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń  

wielofunkcyjnych na  potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania 



ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 

www.rpo.lubelskie.pl 
www.lawp.eu 

 

 

Przedsiębiorczości w Lublinie  z  podziałem na dwie części 

[OAK.KCB.2631/2/16] – nie otwierać przed dniem  21 lipca 2016 r. przed 

godziną 10:30. Dostarczyć do Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin 

(Sekretariat IV piętro) do godz. 10:00.  

Dotyczy części:……………… 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega godzina otwarcia ofert: 

 

Termin otwarcia ofert: 

Dnia 21 lipca 2016 r., godz. 10:30 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają 

zmianie. 

 

 

 

 

Zatwierdził 

Dyrektor LAWP w Lublinie 

Marceli Niezgoda 


