
 

Łódź, dnia 22 października 2018 r. 

 

Znak: ZP/ŁOW NFZ/4/2018 

 
 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

 

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986) na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia”. 

 

Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, dokonuje 

następujących zmian w ogłoszeniu o zamówienie: 

 

1. W pkt 6.11 Ogłoszenia o zamówienie: 

przed zmianą było: 

Oferta musi być zapakowana w zamkniętą, nieprzezroczystą kopertę/opakowanie. 

Koperta/opakowanie winno być oznaczone nazwą Wykonawcy i dokładnym adresem oraz opisane 

w następujący sposób: 

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ŁÓDZKIEGO 

ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ” - ZP/ŁOW NFZ/4/2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.10.2018 r. DO GODZ. 1230 

 

po zmianie jest: 

Oferta musi być zapakowana w zamkniętą, nieprzezroczystą kopertę/opakowanie. 

Koperta/opakowanie winno być oznaczone nazwą Wykonawcy i dokładnym adresem oraz opisane 

w następujący sposób: 

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ŁÓDZKIEGO 

ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ” - ZP/ŁOW NFZ/4/2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.10.2018 r. DO GODZ. 1230 

 

2. W pkt. 7.1. Ogłoszenia o zamówienie: 

przed zmianą było: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, (Kancelaria, 
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parter godziny pracy: 800-1600) Termin składania ofert, uwzględniający czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia oferty, upływa w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 1200. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Ryzyko 

nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia 

koperty ponosi wyłącznie Wykonawca. 

po zmianie jest: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, (Kancelaria, 

parter godziny pracy: 800-1600) Termin składania ofert, uwzględniający czas niezbędny 

do przygotowania i złożenia oferty, upływa w dniu 26.10.2018 r. o godzinie 12:00. Decydujące 

znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Ryzyko 

nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia 

koperty ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3. W pkt. 7.2. Ogłoszenia o zamówienie: 

przed zmianą było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 1230, w budynku przy ul. Kopcińskiego 58 

w Łodzi, Sala Konferencyjna, pok. 104, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

po zmianie jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godzinie 1230, w budynku przy ul. Kopcińskiego 58 

w Łodzi, Sala Konferencyjna, pok. 104, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Adam Łukasiewicz 

http://www.nfz-lodz.pl/

