
 
         Warszawa,  2019-03-01 
 

 
 
Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na zakup odzieży białej i roboczej oraz piżam, znak sprawy:  
PN – 17/19/JP        

 
 

 ZMIANA  TERMINU  ORAZ  MIEJSCA  
SKŁADANIA  OFERT  I  PRÓBEK  

 
 

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający ZMIENIA TERMIN składania  
i otwarcia ofert. 
 W związku z koniecznością dokonania modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  w zakresie pakietu nr 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. PN-17/19/JP na zakup odzieży białej i roboczej oraz piżam, Zamawiający dokonuje 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz próbek w przedmiotowym postępowaniu. 
Dodatkowo Zamawiający zmienia miejsce składania ofert i próbek.  
 
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 26.03.2019 r. do godz. 10:00.  
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu  26.03.2019 r. do godz. 11:00.  
 
Zamawiający informuje o zmianie miejsca składania i otwarcia ofert i próbek:  

• z:  ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa,  pokój nr 001, 
• na:  ul. Roentgena 5, 02-871 Warszawa, PRALNIA.  

 
Oferty i próbki należy złożyć do dnia 26 marca 2019 r. do godziny 10:00 w Pralni Zamawiaj ącego. 
Osobami uprawnionymi do odbioru ofert i próbek są Panie: Eliza Śliwowska i Teresa Natkańska, 
nr tel.: 22/ 546-23-38 lub 22/ 546-23-76.  
Otwarcie ofert i próbek nastąpi w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 11:00  w Pralni 
Zamawiającego. 

 
 
 
 



 
 
Zmodyfikowane  zapisy  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie pakietu nr 1 
zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest zamieszczona SIWZ 
tj. www.coi.pl 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe  zmiany podczas sporządzania i składania 
ofert. 

 
 
       Z poważaniem, 
            
             KIEROWNIK 

DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZANIA 
Centrum Onkologii - Instytutu 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 

mgr Monika Szwarczewska 
 
 
 

 
 
załącznik: 
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
 

http://www.coi.pl

