
 

 

 

 

Kraków, dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 

Wykonawcy w postępowaniu  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udostępnienie w drodze Licencji 

wraz z konfiguracją, hostingiem oraz obsługą techniczną, technologiczną i rozwojową platformy 

zdalnego dostępu do Treści.” Numer sprawy DP-271- 2/2021 

 

Działając zgodnie z treścią art. 286 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ, w poniższym 

zakresie:  

 

pkt XX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu 

składania ofert,  przy  czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert, przez okres 30 dni tj. do dnia 29 maja 2021 r.   

 

pkt XXI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

 

XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz 

pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 

 

pkt XXI ust. 4 SWZ otrzymuje brzmienie:  Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, 

zgodnie z procedurą ich składania, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-

311 Kraków, w dniu 30 kwietnia 2021 r o godzinie 12:30. 

  

W związku z powyższym informuję, iż 26 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, pod numerem 2021/BZP 00040038/01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

dotyczącego niniejszego zamówienia, w zakresie pkt 8.1.) Terminu składania ofert i pkt 8.3.) Terminu 

otwarcia ofert oraz pkt 8.4.) Termin związania ofertą określonego w sekcji VIII Procedura.   

 

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie. Do chwili opublikowania 

powyższej informacji, pozostałe zapisy SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.  

  
(-) 

Izabela Błaszczyk 

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 


