
 
Znak sprawy: DBFO/SAZ/165/2022/W Warszawa, 20 czerwiec 2022 r. 

 

Do Wykonawców  

biorących udział w postepowaniu 

 

Dotyczy:  zapytania ofertowego na świadczenie usługi archiwizacji i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej B-50, BE-50, B-10, B-25, B-5 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. 

Warszawy. 

 

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego oraz o przedłużeniu 

 terminu składania ofert. 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, że wprowadza  do  treści  Zapytania ofertowego  zmiany,  które  prowadzą  

do  zmiany  charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym,  

w szczególności zmiany prowadzą do zmiany  zakresu zamówienia.                                                                       

 

W  związku  z  tym  Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, zmienia brzmienie: 

1. w część III ust. 2 pkt 3 zapytania ofertowego jest: „wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu 

własnych środków i materiałów, przy czym teczki aktowe i pudła archiwizacyjne spełniać będą 

poniższe wymagania: a) teczka aktowa – z tektury bezkwasowej, zgodnie z normą PN-EN ISO 

9706:2001 – spełnienie normy potwierdzone certyfikatem, gramatura nie mniejsza Strona 2 z 7 niż 

240g/m2 , b) pudło archiwizacyjne – z tektury bezkwasowej, zgodnie z normą PN-EN ISO 

9706:2001 – spełnienie normy potwierdzone certyfikatem – o wymiarach 350 mm x 260 mm x 110 

mm, gramatura co najmniej 1300 g/m2” , zmienia na : „wykonanie przedmiotu zamówienia przy 

użyciu własnych środków i materiałów, poniżej wyszczególnionych: pudło z tektury falistej o 

wymiarach 330x260x100mm, teczka zwykła wiązana o wymiarach 320x230x50mm, etykiety 

samoprzylepne do nadruku informacji o dokumentach; 

2. w części X ust. 2 zapytania ofertowego jest: „ termin składania ofert upływa 20.06.2022 r. o godz. 

11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone”, zmienia na: „ termin składania ofert 

upływa 23.06.2022 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.” 

3. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – formularza ofertowego w ust. 4 jest: Oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych środków i materiałów: 

 

 



 
Środki/Materiały Nazwa producenta Certyfikat (wymagania dot. 

trwałości) 

Teczka aktowa z tektury 

bezkwasowej, gramatura 

nie mniejsza niż 240 g/m2 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………. 

Pudła archiwizacyjne o 

wymiarach 350 mm x 260 

mm x 110 mm, gramatura 

co najmniej 1300 g/m2 

 

…………………………………………. 

 

………………………………………… 

zmienia na : Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych środków i materiałów 

biurowych. 

4. Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego – wzoru umowy w § 4 ust. 1 pkt 3, jest: „wykonanie 

przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych środków i materiałów, przy czym teczki aktowe i 

pudła archiwizacyjne muszą spełniać wymagania zgodnie”, zmienia na: „wykonanie przedmiotu 

zamówienia przy użyciu własnych środków i materiałów”. 

 

         Z poważaniem 

w zastępstwie Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów 

Oświaty Ursynów m.st. Warszawy 

 

Mariola Wołowczyk 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe 2022_zmiana 20.06.2022, 

2) Załącznik_1 do Zapytania – formularz oferty – zmiana 20.06.2022 r. 

3) Załącznik _6 do Zapytania- wzór umowy zmiana 20.06.2022 r. 
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