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Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r.  

Zamawiający: 

Przedszkole nr 420 „Nasza bajka” w Warszawie 

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 

02-972 Warszawa 

Adres email: p420@grupantt.pl 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i dostawę produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza 

Bajka” w Warszawie w 2021 r. (znak sprawy: ZP/0001/2020) - Część nr 1 i Część nr 2. 

 

ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1.2 do SIWZ. 

Nowy Załącznik nr 1.2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Ze względu na powyższe, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert (Rozdział XVIII ust. 1 

i ust. 2 SIWZ).  

 

Nowy termin składania ofert: 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.15. 

 

W związku z tym, modyfikacji podlega odpowiednio postanowienie zawarte w Rozdziale XVII ust. 14 

SIWZ. 

Nowe brzmienie postanowienia zawartego w Rozdziale XVII ust. 14 SIWZ (zmiana została 

wyróżniona na czerwono): 

„Ofertę należy opakować w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może 

znajdować się na niej jedynie adres Zamawiającego:  

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa  

oraz opis: 

„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

zakup i dostawa produktów garmażeryjnych i pieczywa do kuchni Przedszkola nr 420 „Nasza 

Bajka – Część nr ……” 

w Warszawie w 2021 r.” 

- znak sprawy: ZP/0001/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 15 stycznia 2021 r. godz. 10.00 
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Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy tak, aby ofertę 

złożoną po terminie można było odesłać bez otwierania jej do Wykonawcy. 

 
W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 


