
                                                                         

 

Łomża, 30.04.2018 r. 

 

Znak sprawy: KZp.2730.6.18 

 

Uczestnicy post ępowania 

 

Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Kompleksową dostawę 

energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) na potrzeby PWSIP w Łomży”  

(Znak sprawy: KZp.2730.6.18) 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  

551620-N-2018 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwana dalej 

„Zamawiającym” działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuje, że wprowadza 

następujące zmiany w treści SIWZ:  

2) zmianie ulega  pkt. 1 i 3 w Dziale XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Było: 

1. Oferty należy składać do dnia: 07.05.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 07.05.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

Winno by ć:  

1. Oferty należy składać do dnia: 09.05.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 09.05.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Informatyki i Przedsi ębiorczo ści w Łom ży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 



                                                                         

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  

 

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), Zamawiający informuje, że w 

związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o 

zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu dzisiejszym. 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

             REKTOR 

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 


