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Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 r 
NFOSiGW-WZ.52.27.2020.15 
                                                                                                                 

Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/37/2020 

     

 
Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert 

                    
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych 
do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część IV: Instalacje do produkcji 
pelletu. Nr sprawy WZ/37/2020. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w zakresie harmonogramu i terminu składania ofert. 
 
Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (harmonogram). 
Zmieniony, aktualny Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik do 
niniejszego pisma. 

 
W związku ze zmianą SIWZ w ww. zakresie, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia 
ofert. 
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 5 kwietnia 2021 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2021 roku, godz. 11.30. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                  Marcin Jamiołkowski 
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Załącznik do zmian SIWZ z 29.01.2021 

 

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 - 2021 - harmonogram naborów 

L.p Nabór 

Planowana data zaproszenia 
do składania pełnych 

wniosków w drugim etapie 
naboru (3 miesiące po dacie 

zakończenia naboru koncepcji 
- fiszek projektowych) 

Planowana 
data 

zakończenia 
naboru pełnych 

wniosków o 
dofinansowanie 

Planowane 
zakończenie oceny 
formalnej II stopnia 

(2 tyg - 14 dni) 

Planowane 
zakończenie oceny 

merytorycznej II 
stopnia  

(3 tyg - 21 dni) 

Planowane 
zakończenie oceny 
merytorycznej III 

stopnia  
(6 tyg - 42 dni) 

1 

Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, 
bezpieczeństwo energetyczne 
Działanie: Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy 
leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu 
(nabór fiszkowy, dwuetapowy) 
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