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 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz 

dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w 

podziale na 3 części”. 

 

SPROSTOWANIE 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowania zamówienia 

 

Zamawiający dokonuje sprostowania treści „informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia ” w zakresie informacji dotyczących ceny brutto, treść 

sprostowania zaznaczona kolorem czerwonym. W związku z tym informacja z otwarcia dla 

złożonych ofert z dnia 20.01.2022 r. w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm), powinna mieć następującą 

treść: 

 

BYŁO 

Przedmiot zamówienia Wartość brutto 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do 

prowadzenia procesów biotechnologicznych  

 

3 500 000,00 zł brutto 

część 2 – dostawa suszarki rozpyłowej 49 530,00 zł brutto 

część 3 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z 

funkcją rozdrabniania 

74 545,00 zł brutto 
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WINNO BYĆ 

Przedmiot zamówienia Wartość brutto 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do 

prowadzenia procesów biotechnologicznych  

 

3 500 000,00 zł brutto 

część 2 – dostawa suszarki rozpyłowej 74 545,00 zł brutto 

część 3 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z 

funkcją rozdrabniania 

49 530,00 zł brutto 
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