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 Kanclerz  14.10.2022 r. 

 
Numer postępowania: ZZ/18/055/D/22 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia 
na dostawę łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. 
 

 
Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
zmienia zapisy treści ogłoszenia o udzielanym zamówienia w ust. 7 ogłoszenia. 
 
Przed zmianami: 
7. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (Załącznik nr 2) wraz z pełnomocnictwem 
(jeśli jest wymagane) do końca dnia 14 października  2022 r. 
Ofertę należy złożyć: 
na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Kancelaria Główna, Audytorium Novum, p. 18, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem „Oferta na dostawę łopaty turbiny wiatrowej 
na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22”. 
w formie elektronicznej: jako skany dokumentów należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej 
na adres: dzp@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na dostawę 
łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22”. 
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert 
i jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy 
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem 
jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. 
 
Po zmianach: 
7. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (Załącznik nr 2) wraz z pełnomocnictwem 
(jeśli jest wymagane) do końca dnia 4 listopada 2022 r. 
Ofertę należy złożyć: 
na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Kancelaria Główna, Audytorium Novum, p. 18, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem „Oferta na dostawę łopaty turbiny wiatrowej 
na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22”. 
w formie elektronicznej: jako skany dokumentów należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej 
na adres: dzp@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na dostawę 
łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22”. 
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert 
i jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy 
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem 
jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. 
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Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 
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