
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02
e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 05.08.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 7/2021

Znak sprawy: P.290.3.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu sieciowego”, Nr referencyjny 
postępowania: ZP 7/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zmienia treść SWZ w następującym zakresie. 

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.11.2021r.

otrzymuje następującą treść: 

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.11.2021r.

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

dotychczasowe zapisy ust. 2 pkt 1 i pkt 2: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 17.08.2021 r., do godz. 
9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.08.2021 r. o godzinie: 11:00;

otrzymują następującą treść: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 23.08.2021 r., do godz. 
9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.08.2021 r. o godzinie: 11:00;

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Dotyczasowa treść pkt 10:

„OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w 
rozdziale 12 ust. 1 SWZ tj. 14.11.2021 r.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w 
rozdziale 12 ust. 1 SWZ tj. 20.11.2021 r.
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Na podstawie art. art. 137 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.

Załączniki:

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego po zmianie
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