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Ożarów Mazowiecki, dnia 8 kwietnia 2022 roku 

Lista zmian  

Zapytanie ofertowe nr PMR-1_22 z dnia 4 kwietnia 2022 r.  

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany w 

Zapytaniu ofertowym: 

Punkt: 8  

Było:  

8.  Termin składania ofert 

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 8 kwietnia 2022 r. 

8.2 Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

Jest:  

8  Termin składania ofert 

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 kwietnia 2022 r. 

8.2 Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

 

Punkt: 13 

Było: 

13 Istotne warunki zamówienia 

3. Płatność za dostarczony towar następuje na podstawie faktury doręczonej na adres e-

mail: invoices@vigo.com.pl po pozytywnym odbiorze towaru. Płatność nastąpi w 

terminie 30 dni od dnia prawidłowego doręczenia faktury. 

Jest:  

13. Istotne warunki zamówienia 

3.  Zamawiający akceptuje dowolną formę płatności (np. 100 % przedpłaty za 

dostarczony towar na podstawie faktury proforma doręczonej na adres e-mail: 

zakupy@vigo.com.pl lub płatność po dostawie). Oryginał faktury powinien zostać 

dostarczony na adres: invoices@vigo.com.pl. W przypadku podmiotów 
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zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunek bankowy 

Wykonawcy musi znajdować się na liście podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, dostępnej na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka pod rygorem odmowy zapłaty do czasu uzyskania zgodności z tym 

postanowieniem. 

A list of changes 

Request for Proposals no. PMR-1_22 of 4th April 2022. 

On 8th April 2022, the Ordering Party introduced the following changes to the 

Request for Proposals: 

Point: 8 

There was: 

8. Deadline for submission of tenders  

8.1 The offer shall be submitted by: 13th April 2022. 

8.2 The contractor shall be bound by the submitted offer for a period of at least 30 days. 

The offer validity period begins with the submission deadline. 

There is: 

8.    Deadline for submission of tenders 

8.1 The offer shall be submitted by: 13th April 2022. 

8.2 The contractor shall be bound by the submitted offer for a period of at least 30 days. 

The offer validity period begins with the submission deadline. 

Point: 13 

There was:  

13 Relevant terms of order 

3.  Payment for the delivered goods is made on the basis of an invoice delivered to an e-

mail address: invoices@vigo.com.pl after the positive receipt of the goods. Payment shall 

be made within 30 days of the invoice being properly delivered. 

There is: 

13 Relevant terms of order 

3. The Ordering Party accepts any form of payment (e. g. 100 % prepayment for the 

delivered goods on the basis of a pro-forma invoice delivered to the e-mail address: 

zakupy@vigo.com.pl or payment after delivery). The original invoice should be delivered 
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to invoices@vigo.com.pl. In case of entities registered on the territory of the Republic of 

Poland the bank account of the Contractor must be mentioned on the list of entities 

registered as VAT taxpayers, accessible at the website: 

http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, under the pain of 

refusal to pay until adjustment to this provision. 

mailto:invoices@vigo.com.pl
http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

