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Warszawa, 2021-04-15 

WRZ.270.72.2021 

2021-10883 

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Dostawę komórkowych aparatów telefonicznych wraz z etui oraz szkłem 

ochronnym na potrzeby Centrum e-Zdrowia”, znak sprawy: WRZ.270.72.2021. 

 

Działając na podstawie pkt. 16 Zapytania ofertowego, w związku z wystąpieniem okoliczności 

uzasadniających zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający - Centrum e-Zdrowia dokonuje 

następujących zmian: 

 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający dokonuje zmiany zakresu i wielkości zamówienia poprzez dodanie w pkt. 2 Opisu 

przedmiotu zamówienia dwóch dodatkowych modeli aparatów telefonicznych: Model III i Model IV 

oraz etui i szkieł ochronnych do tych aparatów. Ponadto, Zamawiający rozszerza przedmiot zamówienia 

o akcesoria, tj. słuchawki bezprzewodowe i ładowarkę bezprzewodową. 

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia w załączeniu plik zawierający aktualne brzmienie 

Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

2. Załącznik nr 1 do Oferty  – Formularz Cenowy 

W związku ze zmianą zakresu i wielkości zamówienia, której mowa w pkt. 1, Zamawiający modyfikuje 

Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do Oferty, którego aktualne brzmienie udostępnia 

w załączeniu. 

 

3. Zapytanie ofertowe - pkt 11 

Mając na względzie zmiany dokonane w pkt. 1 i 2, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

ofert w następujący sposób: 

 

Dotychczasowy zapis: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@cez.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  
 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2021-04-16 do godziny 12:00. 
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Otrzymuje brzmienie: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@cez.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  
 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2021-04-20 do godziny 12:00. 

 

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

Załączniki:  

1. Aktualny Załącznik nr 1 do Zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Aktualny Załącznik nr 1 do Oferty – Formularz Cenowy 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum e-Zdrowia 

 

(-) Łukasz Chrostek 

Kierownik Wydziału Realizowania Zamówień 

………………………………………………. 

(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby umocowanej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


