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Uczestnicy postępowania  

 

 

 

ZMIANIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

 

 

Zamawiający, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  w postępowaniu 

prowadzonym  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) na usługę wynajmu samochodu osobowego klasy 

niższej średniej (segment C) na potrzeby LAWP w Lublinie,  

dokonuje następujących zmian w treści zapytania ofertowego: 

 

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia:  

 

I. Minimalne parametry samochodu będącego przedmiotem najmu: 

BYŁO: 

4.Silnik benzynowy o poj. min. 1,5 l (min. 1500 cm3) 

5.Moc silnika min. 130 KM 

 

JEST 

4.Silnik benzynowy o poj. min. 1,2 l (min. 1200. cm3) 

5.Moc silnika min. 120 KM 

 

Załącznik nr 3 do Zapytanie ofertowego -Wzór szczegółowego opisu oferowanego samochodu 
BYŁO 

Parametr  TAK / NIE  Szczegóły danego parametru w zaoferowanym 

modelu samochodu (gdy jest inny pod 

podanego minimum) 

Silnik (benzynowy o poj. 

min. 1,5 l (min. 1500 cm3) 

  

Moc silnika (min. 130 KM) 

 

  

JEST 
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Parametr  TAK / NIE  Szczegóły danego parametru w zaoferowanym 

modelu samochodu (gdy jest inny pod 

podanego minimum) 

Silnik (benzynowy o poj. 

min. 1,2 l (min. 1200 cm3) 

  

Moc silnika (min. 120KM) 

 

  

 

Zmienione Załączniki nr 1 i 3 zostały zamieszczone w Bazie 

konkurencyjności oraz na www.lawp.eu. 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert. 

 
I. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

BYŁO 

 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 13  listopada 2017 r. do godziny 10:00 (oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane). 

 
JEST 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 16  listopada 2017 r. do godziny 10:00 (oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane). 

 

Koperta powinna być oznakowana:  „Oferta w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę  wynajmu samochodu osobowego 

klasy niższej średniej (segment C) na potrzeby LAWP w Lublinie. Dostarczyć do dnia 16 listopada  2017 r. do 

godz. 10:00, do Kancelarii Ogólnej LAWP w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin” 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy 
składaniu ofert. 

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 

 

mailto:lawp@lubelskie.pl

