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TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
Siedziba i biuro stowarzyszenia: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów 

adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów  
www.lot.tarnow.pl        e-mail: lottot@wp.pl 

KRS: 0000380404,   NIP: 8733246592,   REGON: 121867751 
 

Tarnów, dnia 21.12.2020 r. 
3/2020/RPOWM 

 
Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia 

Działając w oparciu o art. 11c oraz 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna dokonuje zmian w ogłoszeniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Stworzenie i dostawa portalu internetowego gminy Borzęcin, na którym będą 
prezentowane treści związane z realizacja projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu 
Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”” 
 

I. Zakres zmian w ogłoszeniu 

W wyniku dokonanej zmiany sekcja II pkt II.8) ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

Zamiast: 

II.8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach: lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Powinno być: 

II.8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach: lub dniach: 30 

lub  

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

 

W wyniku dokonanej zmiany sekcja IV pkt IV.6.2 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

Zamiast: 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 22.12.2020, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> Język polski 

Powinno być: 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
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Data: 23.12.2020, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> Język polski 

 

II. Zakres zmian SIWZ: 

    
Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
ust. 1. 

 

Zamiast: 

1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Stworzenie i dostawa portalu internetowego gminy Borzęcin, 
na którym będą prezentowane treści związane z realizacja projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny 
Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”” oraz nazwą i adresem Wykonawcy należy składać w 
Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, do dnia 22 grudnia 2020 r., do godz. 
1100. Zamawiający zaleca składanie ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej. 

Powinno być: 

1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Stworzenie i dostawa portalu internetowego gminy Borzęcin, 
na którym będą prezentowane treści związane z realizacja projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny 
Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”” oraz nazwą i adresem Wykonawcy należy składać w 
Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, do dnia 23 grudnia 2020 r., do godz. 
1100. Zamawiający zaleca składanie ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej. 

 
 

Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
ust. 5. 

 

Zamiast: 

5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sali konferencyjnej Tarnowskiego Centrum Informacji  
(II piętro, sala 26), Rynek 7, 33-100 Tarnów, w dniu 22 grudnia 2020 r., o godz. 1130. 

Powinno być: 

5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sali konferencyjnej Tarnowskiego Centrum Informacji  
(II piętro, sala 26), Rynek 7, 33-100 Tarnów, w dniu 23 grudnia 2020 r., o godz. 1230. 

 
 

Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego, 
2. Aa. 

 
 

Prezes Zarządu                                            Skarbnik Zarządu 
         Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna            

Marcin Pałach                Jan Czaja 


