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Tomaszów Lubelski, dnia 18.06.2018 r. 

Nr referencyjny: CBR7/2018 

     

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu– 

 

dotyczy:  zapytania ofertowego na Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego 

firmy „Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman z wewnętrznymi 

instalacjami oraz przyłączami”. 

 

A. Działając na podstawie rozdziału 18, pkt. 18.2 Zapytania ofertowego, Zamawiający – 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman, ul. Zamojska 42A, 22-600 

Tomaszów Lubelski, zmienia w dniu 18.06.2018 r. treść Zapytania ofertowego,  

a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

 

w rozdziale 9, pkt. 9.13 zapytania ofertowego przed zmianą jest: 

 

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu 

poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 
 

 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

ul. Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 

OFERTA 

w postępowaniu na: 
 

„Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze" 

Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami" 
 

Nie otwierać przed dniem 20.06. 2018 r. godz. 10:15 

 

 

w rozdziale 9, pkt. 9.13 zapytania ofertowego po zmianie jest: 

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu 

poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 
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„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

ul. Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 

OFERTA 

w postępowaniu na: 
 

„Budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze" 

Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami" 
 

Nie otwierać przed dniem 20.07. 2018 r. godz. 10:15 

 

 

w rozdziale 10 pkt. 10.1 zapytania ofertowego przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć  

w terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

pokój Nr 30 – księgowość.  

 

w rozdziale 10 pkt. 10.1 zapytania ofertowego po zmianie jest: 

 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć  

w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman  

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

pokój Nr 30 – księgowość.  

 

w rozdziale 10 pkt. 10.3 zapytania ofertowego przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman, 

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

pokój Nr 30 – księgowość. 

 

w rozdziale 10 pkt. 10.3 zapytania ofertowego po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: 

„Roztocze" Zakład Usługowo Produkcyjny Rak Roman, 
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ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

pokój Nr 30 – księgowość. 

 

B. Powyższe zmiany treści Zapytania ofertowego powodują zmianę treści 

ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 

ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań 

ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zapytania Ofertowego 

pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

................................................ 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


