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Poznań, dnia 17 stycznia 2018 roku 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „"Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu". 

 

Zmiana treści SIWZ i sprostowanie 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), pismem z dnia 16 stycznia 2018 roku 

poinformował Wykonawców, że dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że Rozdział XI ust. 1 SIWZ o treści: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres: 

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godziny 11.00. 

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

z dopiskiem:  

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego „Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”. Nie otwierać przed godziną 

11.30 dnia 18 stycznia 2018 roku” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres: 

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. do godziny 14.00. 

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

z dopiskiem:  
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„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego „Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”. Nie otwierać przed godziną 

14.30 dnia 23 stycznia 2018 roku”  

 

W odniesieniu do powyższego wyjaśnić należy, że w pierwotnej wersji SIWZ (przed dokonaną zmianą) termin 

składania ofert był wyznaczony na dzień 18 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 (a nie jak błędnie wskazano 

o godz. 11.00), zaś termin otwarcia ofert na dzień 18 stycznia 2018 roku o godz. 9.30 (a nie jak błędnie 

wskazano o godz. 11.30). 

 

Jednocześnie w rzeczonym piśmie Zamawiający wskazał, że Rozdział XI ust. 4 SIWZ o treści: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 11.30   

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście A, VI piętro.” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 14.00   

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście A, VI piętro.” 

 

Zamawiający informuje, że w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ i wskazuje, że otwarcie ofert nastąpi 

w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 14.30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, 

wejście A, VI piętro i takie też brzmienie nadaje postanowieniu SIWZ, zawartemu w Rozdziale XI ust. 4 SIWZ. 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

/-/ Hubert Zobel 

 

WICEPREZES ZARZĄDU 

/-/ Jarosław Sierszchulski 

 


