Łódź, dnia 22.07.2019 r.
DOA-ZP-III.271.56.2019

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
pn. „Organizacja wizyt studyjnych w Pekinie, w tym obsługa logistyczna”, w ramach
projektu, pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów
gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń
gospodarczych”, współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020, dokonuje zmiany
SIWZ:
Pkt 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź

DOA-ZP-III.271.56.2019
„Organizacja wizyt studyjnych w Pekinie w tym obsługa logistyczna”, w ramach projektu,
pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim
i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”,
współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020.”
Nie otwierać przed dniem 26.07.2019 r. do godz. 12:00

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie
Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź,
pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

26.07.2019 r.

do godz.

11:00

12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 SIWZ miejscu,
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 SIWZ –
uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie
określonym w pkt 12.2 SIWZ.
12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament
Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21
– III piętro pok. 15 (sala konferencyjna),
w dniu

26.07.2019 r.

o godz.

12:00

12.6 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Urzędu
Miasta Łodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ w zakładce „Informacja
z otwarcia ofert”, informacje dotyczące:
12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
12.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulegają zmianie.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
ROMAN CIEŚLAK
/podpis nieczytelny/
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Otrzymują:
- Wykonawcy, wg rozdzielnika.

