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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Centrum Kształcenia Zawodowego     Racibórz, 23.08.2021r. 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

ul. Zamkowa 1 

47-400 Racibórz 

 

Nr. CKZiU2.26.14.21        

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – PRZEDŁUŻENIE TERMINU 

SKŁADANIA OFERT 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn.: 

 

„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” 

W RACIBORZU” 

 
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

 

 
W związku ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 18.08.2021r. nr 2021/BZP 00152815/01 na podstawie art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 27.08.2021r. do 

godziny 11:30. 

 

W związku z tym zmianie ulegają: 

1) zapisy w punkcie 19.1 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

19.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.09.2021r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

 

2) zapisy w punkcie 20.2 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

20.2 Ofertę należy złożyć w terminie:  

do dnia 27.08.2021r. do godz. 11:30 

3) zapisy w punkcie 20.6 SWZ, które otrzymują brzmienie: 

20.6 Otwarcie ofert nastąpi:  

w dniu 27.08.2021r. do godz. 12:30 

 

    dr Sławomir Janowski  

DYREKTOR 

 


