
 

1 
Projekt ”Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” współfinansowany jest przez Unie ̨ Europejska ̨ ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w 

ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. 

 

                Tarnów, 12.01.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/5229/2020 z dnia 31.12.2020  r. na „Zakup  
i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ  w Tarnowie”. 

 
1. Zamawiający informuje, iż wszystkie dokumenty objęte niniejszym postępowaniem są 
oznakowane w następujący sposób: 
 

Nagłówek: 
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2. Uszczegółowienie treści zapytania ofertowego poprzez dodanie  zapisu o możliwości 
składania ofert bezpośrednio w bazie konkurencyjności w rozdz. X „Opis sposobu 
przygotowania ofert” w pkt 1: 

Było:  

Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną) powinna zostać 
złożona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w opieczętowanej 
kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./K-dzpz/5229/2020”do dnia 15.01.2021r.roku dogodz. 
14.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w pokoju A024 
(Dziennik Podawczy) lub proszę przesłać pod adres email:oferty@pwsztar.edu.pl(oferta 
składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej 
zapisanej w formacie „pdf”). 

Jest: 

Oferta (opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną) powinna zostać 
złożona do dnia 15.01.2021 roku do godz. 14.00 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego: 

1) w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe L.Dz./K-dzpz/5229/2020” 
w siedzibie PWSZ w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów (pokój A024 
Dziennik Podawczy).  
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2) drogą e-mailową na adres: oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie 
elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w 
formacie „pdf”). 

3) bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. 

 


