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ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 
 
Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, 
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: „Usługi odczytu dawek indywidualnych od 
promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz 
przesyłanie kwartalnych raportów z wynikami odczytów dla Sądu Okręgowego  
w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.” 

 
 

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z Rozdziałem VII ust. 5 Zaproszenia do 
złożenia oferty dokonał zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty w ten sposób że:  

 
1. Paragraf § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty), 

otrzymuje następujące brzmienie:   
 

„Otrzymane od Wykonawcy sprawozdania będą potwierdzeniem wykonania usługi 
i stanowić będą podstawę do wystawienia faktur. Sprawozdania z badań Wykonawca przekazywać 
będzie Zamawiającemu w terminie do 20 dni roboczych po otrzymaniu dawkomierzy od 
Zamawiającego”.  

 
 
2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Rozdział X ust. 1 i ust. 2 Zaproszenia do 

złożenia oferty otrzymuje następujące brzmienie: 

1) Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać)  
Zamawiającemu do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 10 00 w sposób określony  
w Rozdziale VII ust. 2 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. Decyduje data i godzina 
dostarczenia oferty Zamawiającemu.  

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1030 w Sądzie Okręgowym  
w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.  
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W załączeniu: 
Wzór umowy po zmianie (16.08.2022r.) 
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