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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na bezgotówkowy 

zakup paliw płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu , znak SzP.ZP.271.35.21 

 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż dokonano modyfikacji Zapytania 

ofertowego poprzez zmianę zapisu Części I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zapytania 

ofertowego, Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ( formularz oferty), Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego 

(wzór umowy): 

 

 Część I pkt 1.2 p/pkt 12  Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

 

„12.  Wykonawca zapewni jednakowe ceny sprzedaży paliw obowiązujące w momencie realizacji na danej 

stacji na wszystkich swoich stacjach w odległości drogowej do 5 km od siedziby Zamawiającego na tym 

samym poziomie.” 
 

 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz oferty) pkt III akapit 6 otrzymuje brzmienie” 

 

* termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie 21 dni od daty wystawienia faktury na rachunek 

bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze ………………………….,” 

 

 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (Wzór umowy) § 5 ust. 1 i 7 otrzymują brzmienie: 

 

1. „Należność za zakupione paliwo płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 

przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury.  Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie 

faktur, wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 

dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży 

uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

 

7.    Za datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Wykonawcy.” 

 

Załącznik nr 1 oraz nr 2 do Zapytania ofertowego po modyfikacjach stanowią załączniki do niniejszej 

modyfikacji. 
 

 

Przedstawiona modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i 

staje się integralną częścią Zapytania ofertowego. 


