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MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH nr 1/2022 
 

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawiadamia o dokonaniu 
modyfikacji treści zaproszenia do udziału w negocjacjach w przedmiocie wykonania 
zamówienia pod nazwą „ Wykonanie remontu łazienki damskiej na terenie siedziby 

Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej”, 
 
Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: al. gen. Józefa Hallera 126, 
80-416 Gdańsk) informuje o zmianie terminów przewidzianych na wykonanie poszczególnych 
etapów postępowania. Zmiana polega na przesunięciu o 14 dni kalendarzowych wszystkich 
terminów przewidzianych na wykonanie poszczególnych etapów postępowania.  
 
W związku z powyższym, w całości zmianie ulegają następujące postanowienia: 
1. Postanowienie działu II ust. 3 zaproszenia do udziału w negocjacjach nr 1/2022, które 

otrzymuje następujące brzmienie: 
1) Etap I – Przesłanie przez Oferentów na adres Zamawiającego ofert – w terminie do dnia 

29.04.2022 r. do godz. 15:00; 
2) Etap II – Negocjacje i wybór Oferenta – w terminie do dnia 09.05.2022 r.; 
3) Etap III – Ustalenie ostatecznej treści umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana 

podczas Etapu II – w terminie do dnia 31.05.2022 r.; 
4) Etap IV – Zawarcie umowy z Oferentem, po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych – 

w terminie do 07.06.2022 
5) Etap V – Wykonanie prac budowlanych – w terminie do 31.10.2022 

2. Postanowienie działu VI ust. 2, które otrzymuje następujące brzmienie: Ofertę przesłaną w 
formie papierowej należy złożyć w trwale zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie o 
treści: „Oferta dotycząca zamówienia pod nazwą „ Wykonanie remontu łazienki damskiej na 
terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej”. Otworzyć nie wcześniej niż 
dnia 04.05.2022 r., godz. 8:00”. W przypadku oferty złożonej drogą elektroniczną, wiadomość 
elektroniczna powinna zostać wysłana wraz z oznaczeniem wysokiego priorytetu (wysokiej 
ważności) przekazywanej wiadomości, a także z opcją żądania potwierdzenia dostarczenia oraz 
przeczytania. 

3. Postanowienie działu VI ust. 9, które otrzymuje następujące brzmienie: Oferty zostaną 
otwarte w dniu 04.05.2022 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest 
niejawne. 

4. Postanowienie działu VI ust. 16, które otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający 
powiadomi Oferentów o wyniku przeprowadzonego postępowania nie później niż do dnia 
09.05.2022 r. w trybie określonym w dziale II ust. 9. 
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Jednocześnie Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że 
wskazanie przez Oferentów terminu wykonania prac powinno nastąpić w formularzu 
ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia do udziału w negocjacjach nr 1/2022, 
w miejscu przed wyszczególnieniem załączników do składanej oferty. 

 
 


