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Toruń. 05.11 .2020r.
DZ.RI.231-3 2020
Dotyczy postępowania 4 częściowego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty
określonej w art. II ust. 8. zgodnie z ustawą i dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (D,.
U. z 2019 r. ROi. I 843 z późn. zm) na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania
biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FurtiToken na
potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toru ii iii
-

Modyfikacja III treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.10.2020r.
Dzialając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustaw) Prawo Zamówień Publicznch (Dz. U
I 843 z poźn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany:

7

2019 r. poi

I Zamawiając dokonuje modyfikacji rozdzial XV ut I i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zdnia 22.10.2020w ten sposób, ?e:

Było:
15.1.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie.
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale 1. opatrzonej danymi Wykonawcy
oraz napisem: „Oferta zakup i dostawę :es!aii óu komputerowych, oprogramrniania biuroit”ego oraz

itsparcia technicznego dla serii erói HP oraz rozszerzenia licencji ForliToken sygn. DZ.RI.23 13 2020 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nie otwierac przed 05.11.2020 r.
godz.! 0.30”
ertę należy zlożyć na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska
7
15.2.Of
30/32, 87-100 Toruń, kancelaria pokój nr 102, parter, nie później niź do godz. 10.00 dnia
05.11.2020 roku.
—

Jest:
15.1.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umiescić w zapieczętowanej kopercie.
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale 1, opatrzonej danymi Wykonawcy
oraz napisem: ..Oferta zakup i dostawę :esta%IÓH kompuieroiych. oprograinou ania biuroitego oraz
wsparcia technicznego dla seru eróu J-lP oraz rozszerzenia licencji For//Token sygn. DZ.R1.23 I
3 2020 na potrzeb)” Wojewódzkiego Urzędu Prac)” w Toruniu nie otwierać przed 10.11.2020 r.
godz. 10.30”

-

15.2.Ofertę należy złożyć na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska
30/32, 87-100 Toruń, kancelaria pokój nr 102, parter. nie później niż do godz. 10.00 dnia
10.11.2020 roku.
W pozostałym

zakresie

zapisy SFWZ pozostają bez zmian.
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