
r;M1NA BABOSZEWO 
W)-130 n~lhOSi'.l!\vo. ul. Warszawska 9A 

Rcgon 130378054 

NIP 5671790440 
Baboszewo, 02.12.2020 r. 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 27 listopada 2020 roku w zwi'lzku z postc;powaniem 

o udzielenie zamowienia publicznego ZP.271.2.16.2020 0 wartosci szacunkowej ponizej 30000 euro 

na realizacjc; zadania pn. "Dostawa materialow biurowych i papierniczych (cz-rsc I) oraz 

materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzljdzen wielofunkcyjnych (cz-rse II) 

dla Urz-rdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych". 

OGLOSZENIE ° ZMIANIE TRESeI OGLOSZENIA 

Zamawiajljcy: Gmina Baboszewo, uI. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, tel. 23 661 1091, e-mail 

urzadCalgminababoszewo.pl 

1. Tekst, ktory nalezy zmienie: 

Miejsce, w ktorym znajduje si-r zmieniany tekst: ZAPYTANIE OFERTOWE 

Punkt IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

Punkt: I 

W ogloszeniu jest: 

I. Ofertc; naleZy zlozyc do 07.12.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty lub 
osobiscie na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, uI. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARlI OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamknic;tej kopercie. 
Kopertc; zamkniyt'l naleZy opisac "Oferta na zadanie pn.: Czysc I - Dostawa materialow 
biurowych i papiemiczych dla Urzydu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych illub 
Czysc II - Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urz'ldzen 
wielofunkcyjnych dla Urzydu Gminy w Baboszewie i jednostek., oznaczenie sprawy: 
ZP.271.2.16.2020, nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

W ogloszeniu powinno bye: 

2. Oferty nalezy zloZyc do 10.12.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty lub 
osobiscie na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, uI. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARlI OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 
Koperty zamkniyt'l nalezy opisac "Oferta na zadanie pn.: Cz-rse I - Dostawa materialow 
biurowych i papierniczych dla Urz-rdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
iIlub Cz-rse II - Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i 
urLljdzen wielofunkcyjnych dla Urz-rdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych, 
oznaczenie sprawy: ZP.271.2.16.2020, nie otwierae przed uplywem terminu otwarcia 
ofert". 



2. Tekst, kt6ry naleZy zmienie: 

Miejsce, w kt6rym znajduje si~ zmieniany tekst: ZAPYTANIE OFERTOWE 

Punkt IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

Punkt: 2 

W ogloszeniu jest: 

W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Oferty nalei)' zlozyc na Platformie pod 

adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ w zakladce "OFERTY" do dnia 07.12.2020 r. do 

godz. 10:00. 

W ogloszeniu powinno bye: 

W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Oferty nalezy zlozyc na Platformie pod 

adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiaj acy.pl/ w zakladce "OFERTY" do dnia 10.12.2020 r. do 

godz. 10:00. 

3. Tekst, kt6ry naleZy zmienie: 

Miejsce, w kt6rym znajduje si~ zmieniany tekst: ZAPYTANIE OFERTOWE 

Punkt IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

Punkt: 4 

W ogloszeniu jest: 

Otwarcie zlozonych ofert nastljpi w dniu 07.12.2020 r. godz. 10°' w Sali Konferencyjnej Urzydu 

Gminy Baboszewo (pok. 24). 

W ogloszeniu powinno bye: 

Otwarcie zlozonych ofert nastljpi w dniu 10.12.2020 r. godz. 10°' w Sali Konferencyjnej Urzydu 

Gminy Baboszewo (pok. 24). 

WO.IT 

rngr ini. Bogdon Jaf ietruszew'ki 


