
 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy 

Dział Zamówień Publicznych 
24-100 PUŁAWY,  ul. Czartoryskich 8 

tel. (081) 886 34 21    fax. (081) 886 45 47   http://www.iung.pulawy.pl 
 
Numer Sprawy: ZPU/24/2018                           Puławy, dnia 18.06.2018 r.  
 

DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania na „dostawę odczynników chemicznych dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony 

Gruntów IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 pakiety” 
 
Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4d., ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; z zachowaniem zasad 
określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 701 - 705 Kodeksu 
Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 
 

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzieli 
wyjaśnień w dniu 19.06.2018r.  

 
 ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu oznaczonym znakiem sprawy ZPU/24/2018 na 
„dostawę odczynników chemicznych dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG PIB w Puławach, 
w podziale na 4 pakiety”, dokonuje zmiany treści zaproszenia w zakresie terminu składania ofert. 

 

1. ZMIANA  dotyczy pkt. VII. zaproszenia: Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
JEST: 
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie, kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „dostawa 
odczynników chemicznych dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG PIB w Puławach, 
w podziale na 4 pakiety (ZPU/24/2018) - nie otwierać do dnia 21.06.2018 r. do godz. 11.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 21.06.2018 roku, godz. 11.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 21.06.2018  roku godz. 11.30 
 
ZMIENIONO NA: 
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie, kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „dostawa 
odczynników chemicznych dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG PIB w Puławach, 
w podziale na 4 pakiety (ZPU/24/2018) - nie otwierać do dnia 22.06.2018 r. do godz. 11.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 22.06.2018 roku, godz. 11.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 22.06.2018  roku godz. 11.30 
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa Zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń Zamawiającego  
 
 Przekazano: 
- wykonawcom, którzy złożyli pytania w postępowaniu 
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