
Ogłoszenie nr 540100450-N-2020 z dnia 09-06-2020 r. 

Bydgoszcz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 540749-N-2020 

Data: 2020-05-19 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756000000000, ul. ul. Świętej Trójcy  33, 85-224  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, 

państwo Polska, tel. 523 418 308, e-mail jowita.osmialowska@zus.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.zus.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-15, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Oferta musi 

być sporządzona w języku polskim 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-24, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający informuje, że oferty dostarczane przez Pocztę Polską oraz 

kurierów poddane będą obowiązkowej jednodniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć 

ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem. Otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w 

Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 027 – wejście do budynku od strony bocznej 

Oddziału ZUS – wejście drogą ewakuacyjną. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający 

nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Do 

bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni: a) w sprawach 

przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska, Joanna Maleszyk Wydział Administracyjno- 

Gospodarczy, w dni robocze w godz.7.00-15.00 tel. 52 3418309 b) w sprawach 

formalnoprawnych–Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych w 

dni robocze w godz.7.00-15.00 tel. 52 3418308 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający informuje, że oferty dostarczane przez Pocztę Polską 

oraz kurierów poddane będą obowiązkowej jednodniowej kwarantannie, wobec czego należy 

złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem. Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w 

Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 027 – wejście do budynku od strony bocznej 

Oddziału ZUS – wejście drogą ewakuacyjną. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający 

nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Do 

bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni: a) w sprawach 

przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska, Joanna Maleszyk Wydział Administracyjno- 

Gospodarczy, w dni robocze w godz.7.00-15.00 tel. 52 3418309 b) w sprawach 

formalnoprawnych–Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych w 

dni robocze w godz.7.00-15.00 tel. 52 3418308 
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