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 Brzeźnio, dn. 28.05.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOPS.271.2.2012 na zadanie pn.:  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy zawodowe  
w ramach projektu „Galeria zmian” cz. II 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu  

informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się 

następujących zmian:  

 

1) W SIWZ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ust. 10. 

W siwz jest:  

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” 
poprzez szkolenia i kursy zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” cz. II 

 

nie otwierać przed  01 czerwca 2012 roku 

 

W siwz powinno być:  

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” 
poprzez szkolenia i kursy zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” cz. II 

 

nie otwierać przed  04 czerwca 2012 roku, godz. 10.10 

 

 

2) W SIWZ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 

1 

1) W siwz jest:  

Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 01 czerwca (piątek) 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Brzeźniu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (I piętro). 
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W siwz powinno być:  

Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 04 czerwca (poniedziałek) 2012 roku godz. 10.00  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźniu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (I piętro). 

 

 

3)W SIWZ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 2 

W siwz jest: 

Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 01 czerwca 2012 

roku w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego (I piętro). 

 

W siwz powinno być: 

Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 04 czerwca 2012 

godz. 10.10 roku w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego (I piętro). 

 

 

 

4)W załączniku nr 1 do siwz Formularz ofertowy na stronie 2 i 3  formularza wkradł się błąd 

polegający wpisaniu przez Zamawiającego nieprawidłowej liczby osób do przeszkolenia  

w poszczególnych kursach i szkoleniach. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza 

poprawiony wzór formularza ofertowego. Wzór formularza ofertowego w załączeniu. 

Załączony wzór formularza ofertowego obowiązuje w postępowaniu przetargowym. 

 

 

 

 

Kierownik GOPS 

/-/ Anna Machała 

                            Kierownik Zamawiającego 

 


