
  
 
 
 

S P R O S T O W A N I E  

 

W związku z pomyłką pisarską w obwieszczeniu na sprzedaż samochodów naniesiono poprawkę w 

pkt 3 warunków przetargu. 

W pkt. 3 warunków przetargu: 

JEST: „Ofertę na zakup samochodu należy sporządzić i  złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale) w  

sekretariacie WIORiN w Warszawie do 10.02.2016 r. do godz. 1000.Ofertę należy umieścić  w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą, adresem Oferenta, zaadresowane 

następująco: „Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. 

Żółkiewskiego 17,  05-075 Warszawa-Wesoła” oraz opisane: ,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 

961YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 25.01.2016r. godz. 1100” lub ,,Oferta na 

zakup Citroena Berlingo WX 963YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 

25.01.2016r. godz. 1100” lub ,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 961YV i WX 963YV” (wraz z 
danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 25.01.2016r. godz. 1100”, 

 

WINNO BYĆ: „Ofertę na zakup samochodu należy sporządzić i  złożyć w jednym egzemplarzu 

(oryginale) w sekretariacie WIORiN w Warszawie do 10.02.2016 r. do godz. 1000. Ofertę należy 

umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą, adresem Oferenta, 

zaadresowane następująco: „Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, 

ul. Żółkiewskiego 17,  05-075 Warszawa-Wesoła” oraz opisane: ,,Oferta na zakup Citroena Berlingo 

WX 961YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 10.02.2016r. godz. 1100” lub 

,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 963YV” (wraz z danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 

10.02.2016r. godz. 1100” lub ,,Oferta na zakup Citroena Berlingo WX 961YV i WX 963YV” (wraz z 

danymi oferenta), „Nie otwierać przed dniem 10.02.2016r. godz. 1100” 

 

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.  
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