
 

 

"Szanowni Państwo,  
 
uprzejmie informuję o zmianie treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany formularza 
ofertowego  dla postępowania na na kapsułki do ekspresów do kawy dla Jednostek 
zarządzanych przez PHH sp. z o.o. Załącznik nr 1 ulega unieważnieniu. W załączeniu treść 
obowiązującego załącznika nr 1a - Formularz ofertowy. 

  

1. Było  

a)Załącznik nr 1  
b)Składanie ofert nastąpi do dnia 15.11.2021 do godziny 10:00 
c)nie zawiera Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1, podpisanego czytelnie przez 
upoważnionego przedstawiciela oferenta, 
d)Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego 
jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do godz. 16:00 
w dniu 04.11.2021  
e) Załącznik nr 3 - Wzór umowy § 7 ust. 1:  Umowa zawarta zostaje od dnia jej podpisania 
na okres 36 miesięcy. 
f)Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.7 
 

PHH sp.zo.o. 

Biuro Zakupów 

Ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa 

Kancelaria Ogólna  - do rąk własnych 

 

Numer postępowania: BZ/2021/05/9/C 

 

Nazwa postępowania : zawarcie umowy ramowej na dostawę kapsułek do 
ekspresów do kawy na potrzeby Jednostek zarządzanych przez Polski 
Holding Hotelowy sp.z o.o. 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 15.11.2021r.  godz. 10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jest: 
a)Załącznik nr 1a 
b) Składanie ofert nastąpi do dnia 17.11.2021 do godziny 10:00 
c)nie zawiera Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1a, podpisanego czytelnie przez 
upoważnionego przedstawiciela oferenta, 
d)Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego 
jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do godz. 16:00 
w dniu 05.11.2021  
e) Załącznik nr 3 - Wzór umowy § 7 ust. 1:  Umowa zawarta zostaje od dnia jej podpisania 
na okres .............miesięcy. 
f) Zapytanie ofertowe pkt VIII ust.7 

PHH sp.zo.o. 

Biuro Zakupów 

Ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa 

Kancelaria Ogólna  - do rąk własnych 

 

Numer postępowania: BZ/2021/05/9/C 

 

Nazwa postępowania : zawarcie umowy ramowej na dostawę kapsułek do 
ekspresów do kawy na potrzeby Jednostek zarządzanych przez Polski 
Holding Hotelowy sp.z o.o. 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 17.11.2021r.  godz. 10:00 

 
 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 


