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Zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 

11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na realizacja zajęć dla beneficjentów  projektu pn. 

„Mała Akademia dla klas I-III” dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX –Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług 

edukacyjnych”. 

 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

 

 

Zmiana nr 1 

 

 

Zamawiający dodaje do załącznika nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stronę tytułową  z następującym zapisem : 

 
UWAGA!!! 

 
Zamawiający informuje, iż użyte w powyższej tabeli nazwy producentów lub wskazane tytuły 

poszczególnych publikacji podane zostały ze względu na specyficzny charakter zamówienia i 

trudność w  jasnym i precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo 

zaproponować równoważny produkt pod warunkiem spełnienia przez niego parametrów 

zawartych w opisie.  

 

Tam gdzie zamawiający użył nazw producentów lub wskazał tytuły poszczególnych 

publikacji, Zamawiający informuje, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub 

równoważny”.  

 

 

  

Zmiana nr 2 

 

 Przed zmianą: DZIAŁ XI  pkt 12 Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być 

opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zawierać 

widoczny zapis „NIE OTWIERAĆ PRZED 18.11.2011r. przed godz. 11:15”.  
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Po zmianie: DZIAŁ XI pkt 12 Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana 

nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zawierać widoczny zapis „NIE 

OTWIERAĆ PRZED 21.11.2011r. przed godz. 11:15”. 

 

 

Zmiana nr 3 

 

Przed zmianą: DZIAŁ XII  pkt 1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Urzędzie Gminy   w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb – sekretariat, w 

terminie do dnia 18.11.2011r.  do godziny 11:00. 

 

Po zmianie: DZIAŁ XII pkt 1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Urzędzie Gminy   w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb – sekretariat, w 

terminie do dnia 21.11.2011r.  do godziny 11:00. 

 

 

Zmiana nr 4 

Przed zmianą: DZIAŁ XII  pkt 3 Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w Urzędzie Gminy   w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, dnia 18.11.2011 r. o godzinie 11:15. 

 

Po zmianie: DZIAŁ XII pkt 3 Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w Urzędzie Gminy   w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, dnia 21.11.2011 r. o godzinie 11:15. 

 

                                                                                    Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ. 

3. A/a 

 

 

 

 

 


