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ZARZĄDZENIE nrtf3/2021  
STAROSJ OTWOCKIEGO 

z dnia4b września 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2021 Starosty Otwockiego z 19 stycznia 2021 r. 
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, których wartość  nie przekracza 130.000 zi netto 

Na podstawie art. 34 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

1. W „Regulaminie udzielania zamówień  publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł  
netto", stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3/2021 Starosty Otwockiego z 19 stycznia 
2021 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, których wartość  nie przekracza 130.000 zł  netto" wprowadza się  
następujące zmiany: 

1) w * 1 ust. 2 po pkt I ł) dodaje się  pkt 12) o następującej treści: 

S „12) Elektronicznej platformie zakupowej - należy przez to rozumieć  platformę  
Zamawiającego poprzez którą  następuje komunikacja Zamawiającego z 
wykonawcami oraz składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego". 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Oferty składa się  w terminie wyznaczonym w Ogłoszeniu o zamówieniu lub 
Zapytaniu ofertowym. Wykonawca może złożyć  ofertę  w formie dokumentowej, tj. w 
postaci papierowej lub postaci elektronicznej, w tym również  jako elektroniczne 
odwzorowanie (skan) postaci papierowej oferty podpisanej własnoręcznie przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy."; 

3) w § 7 po ust. 3 dodaje się  ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Oferty w postaci papierowej składane są  w Kancelarii Starostwa. 
3b. Oferty w postaci elektronicznej składane są  za pośrednictwem elektronicznej 
platformy zakupowej zamawiającego lub na pocztę  e-mail wskazaną  w Ogłoszeniu o 
zamówieniu lub Zapytaniu ofertowym.". 

2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

o 

	

	* 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego. 
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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