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 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

„Dostawa materiałów budowlanych (Część I)” w ramach projektu: „Wspieranie różnicowania 

działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej 

podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi 

obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Zapytania ofertowego na w/w zadanie w następującym 

zakresie:  

 

1. Punkt 1 (opis zadania)  Zapytania ofertowego brzmi: 
 

Zadanie dotyczy dostawy następujących materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania 

pn. „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności 

gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  
 

1. BETON KOMÓRKOWY: 12X24X59, KL 500 - 3800 SZTUK,     

2. BETON TOWAROWY: C20/25W8 - 70 M3,                 

3. WIĘŹBA DACHOWA IMPREGNOWANA - ILOŚĆ 42,6 M3,    

4. PRĘT FI 16 ŻEBRO - 1,70 TON, 

5. PRĘT FI 12 ŻEBRO -  1,40 TON,                                       

6. PRĘT FI 10 ŻEBRO -  1,50 TON. 
 

 

Punkt 1 (opis zadania)  Zapytania ofertowego po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Zadanie dotyczy dostawy następujących materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania 

pn. „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności 

gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  
 

1. BETON KOMÓRKOWY: 12X24X59, KL 500 - 3800 SZTUK,     

2. BETON TOWAROWY: C20/25W8 - 70 M3,                 

3. WIĘŹBA DACHOWA IMPREGNOWANA - ILOŚĆ 42,6 M3,    

4. PRĘT FI 16 ŻEBRO - 1,70 TON, 

5. PRĘT FI 12 ŻEBRO -  1,40 TON,                                       

6. PRĘT FI 10 ŻEBRO -  1,50 TON. 



 

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia lub na 

wszystkie n/w części. 

 

Część I - obejmuje zamówienie wymienione w punktach 1 i 2 w/w opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Część II - obejmuje zamówienie wymienione w punkcie 3 w/w opisu przedmiotu zamówienia. 

Część III - obejmuje zamówienie wymienione w punktach 4, 5 i 6 w/w opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. Punkt 7  Zapytania ofertowego brzmi: 
 

7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent 

dopuścił taką możliwość 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

 

Punkt 7  Zapytania ofertowego po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent 

dopuścił taką możliwość 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia lub na 

wszystkie n/w części. 

Część I - obejmuje zamówienie wymienione w punktach 1 i 2 w/w opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Część II - obejmuje zamówienie wymienione w punkcie 3 w/w opisu przedmiotu zamówienia. 

Część III - obejmuje zamówienie wymienione w punktach 4, 5 i 6 w/w opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 

 


