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            Leżajsk, 2019-01-08 

                            
               

 

      

      

         ZP.271.6.1.2019 
 

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę p.n.: „Sukcesywna dostawa żywności  w 2019 roku dla oświatowych 

jednostek organizacyjnych gminy Miasto Leżajsk” 

 

 

 

 

 Zmiany i wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego. 

 

 

      W ww. zapytaniu ofertowym z dnia 2019-01-04  (ogłoszonym na stronie internetowej Miasta - 

link: 

https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/451962/zapytanie_ofertowe_na_dostawe

_pn_sukcesywna_dostawa_zywnosci_w_2 ) - Zamawiający dokonuje poprawy błędów  

dotyczących numerów grup zamówień w tytułach tabel siedmiu formularzy cenowych 

(stanowiących załączniki do zapytania ofertowego) jak poniżej: 

1) w załącznikach  2.2.1 I i II półrocze Ziemniaki -  błędny zapis w tytule obu tabel 

formularzy cenowych: „Grupa zamówień nr  1” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  2”; 

2)  w załączniku  2.3.1 mięso -  błędny zapis  w tytule  tabeli formularza cenowego: „Grupa 

zamówień nr  1” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  3”; 

3) w załączniku  2.3.2 wędliny -  błędny zapis  w tytule  tabeli formularza cenowego: „Grupa 

zamówień nr  1” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  3”; 

4) w załączniku  2.4 nabiał -  błędny zapis  w tytule  tabeli formularza cenowego: „Grupa 

zamówień nr  2” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  4”; 

5) w załączniku  2.5 jaja -  błędny zapis  w tytule  tabeli formularza cenowego: „Grupa 

zamówień nr  3” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  5”; 

6) w załączniku  2.8.2 pozostałe art. ogólnospożywcze -  błędny zapis  w tytule  tabeli 

formularza cenowego: „Grupa zamówień nr  4” zmienia się na: „Grupa zamówień nr  8”. 

 

Ponadto w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.3.1 do tego zapytania pozycje nr 12 

i nr 26 dotyczą tego samego produktu- p.n..: „Szponder wołowy - mięso wykrojone z dolnej 

części półtuszy, cienkie warstwy mięśni obrośnięte błonami i niewielką ilością tłuszczu. Zawiera 
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środkowe odcinki żeber. Barwa jasnoczerwona, tłuszcz biały do kremowego. Schłodzone do temp. 

0-2 stopni C”.  

Wobec tego należy zastosować do ww. obu pozycji tą samą wartość jednostkową. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania ofert do dnia 

16.01.2019 r. do godz. 13.30.  

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianom. Oferty należy składać 

z uwzględnieniem powyższego wyjaśnienia oraz wprowadzonych zmian. 

 

 

 

BURMISTRZ LEŻAJSKA 

         (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


