Warszawa, dnia 04 maja 2022 r.
BRPD/ZP/16/2022
Do Wykonawców postępowania
Zmiana SWZ – formularza ofertowego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, ogłoszonego w BZP nr
2022/BZP 00135982/01 z dnia 2022-04-26
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający, w wyniku
zmiany treści SWZ z dnia 02 maja 2022 r., dokonuje zmiany SWZ także w zakresie
załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego, nadając mu nowe brzmienie,
określone w załączeniu do niniejszego pisma.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tej dacie o godz. 13:00. W konsekwencji termin związania
ofertą zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2022 r.
Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:
1) W rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12 maja 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
2) W rozdz. XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 10 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”
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