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Zmiany do zapytania ofertowego z dnia 20.08.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA USŁUGĘ LEASINGU OPERACYJNEGO TOKARKI 

 Zamawiający wprowadza do zapytania ofertowego następujące zmiany:  

 

Zmiana nr 1 W treści punktu 

I. Przedmiot zapytania dotyczy:  

BYŁO 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na usługę leasingu operacyjnego 

tokarki o parametrach technicznych odpowiadających parametrom ujętym w pkt. V. Opis 

przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty.  

 

JEST PO ZMIANIE: 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na usługę leasingu operacyjnego 

nowej tokarki o parametrach technicznych odpowiadających parametrom ujętym w pkt. V. 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty.  

 

Zmiana nr 2 w treści punktu 

BYŁO 

V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty : 

A. Przedmiotem zapytania jest usługa leasingu operacyjnego tokarki o parametrach 

technicznych ujętych w pkt. V. „Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, 

ważność oferty”. W opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane minimalne 

parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do tokarki i 

leasingu operacyjnego. Oferenci mogą zaoferować rozwiązanie równoważne przy 

spełnieniu niżej wymienionych minimalnych parametrów. 
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JEST PO ZMIANIE: 

A. Przedmiotem zapytania jest usługa leasingu operacyjnego nowej tokarki o parametrach 

technicznych ujętych w pkt. V. „Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, 

ważność oferty”. W opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane minimalne 

parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do tokarki i 

leasingu operacyjnego. Oferenci mogą zaoferować rozwiązanie równoważne przy 

spełnieniu niżej wymienionych minimalnych parametrów. 

 

Zmiana nr 2 

BYŁO 

XI. Ofertę cenową należy złożyć do 01.10.2018 r. do godziny 9:00 w następującej formie: 

(z uwzględnieniem zmiany z dnia 21.09.2018) 

JEST PO ZMIANIE: 

XI. Ofertę cenową należy złożyć do 05.10.2018 r. do godziny 9:00 w następującej formie: 

 

Zmiana nr 3 w treści punktu XI. 

BYŁO 

Termin otwarcia i oceny ofert: 01.10.2018 godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego.  

(z uwzględnieniem zmiany z dnia 21.09.2018) 

JEST PO ZMIANIE: 

Termin otwarcia i oceny ofert: 05.10.2018 godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

W niniejszym zapytaniu nie dokonano żadnych innych zmian niż te wymienione 

powyżej. 

Z poważaniem, 

                          ………………………………….. 

Prezes Zarządu 


