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Brzeźnio, dn. 06.07.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOOiW.271.3.2012 na zadanie pn.:  

Doposażenie szkół z terenu Gminy Brzeźnio w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały 

biurowe w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą 

„Szansa na lepszy start” 

 

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 Oświaty i Wychowania w Brzeźniu  

informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się 

następujących zmian:  

 
 

1) W siwz  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dodaje się następujący zapis: 

Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na 

konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter 

przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego 

producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze 

parametry/właściwości w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry/ właściwości 

zostały wskazane w treści siwz  w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do siwz. 

 

2) W siwz załącznik nr 4 formularz ofertowy ust. 1  

w siwz jest: 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia (części od 1 do 3) w terminie: 

do 21 dni od dnia podpisania umowy 

w siwz powinno być: 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia (części od 1 do 3) w terminie: 

do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 

3) W SIWZ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ust. 9 opis 

koperty 

W siwz jest: 

nie otwierać przed  11.07.2012r.  godz.  10.10 
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W siwz powinno być: 

nie otwierać przed  13.07.2012r.  godz.  10.10 

 

 

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

ust. 1  

W siwz jest: 

Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2012 roku (środa) do godz. 10.00 

 

W siwz powinno być: 

Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2012 roku (piątek) do godz. 10.00 

 

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

ust. 2  

W siwz jest: 

Część jawna postępowania odbędzie się dnia 11 lipca 2012 roku o godz. 10.10 

 

W siwz powinno być: 

Część jawna postępowania odbędzie się dnia 13 lipca 2012 roku o godz. 10.10 
 

 
 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 4 do siwz.  

Poniższe załączniki obowiązują w postępowaniu.  

 

 

 

       Kierownik GOOiW 

/-/ mgr inż. Izabela Bartnicka 

    Kierownik Zamawiającego 
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Załącznik nr 4  

 GOOiW.271.3.2012 

                  

         

 

 

 
 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące oferenta : 
Nazwa …................................................................................................................................. 
Siedziba ….............................................................................................................................. 
Nr telefonu ….......................................................................................................................... 
Fax…………………………………………………………………………………………………….. 
Nr NIP .................................................................................................................................... 
Nr REGON ….......................................................................................................................... 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu 
ul. Wspólna  44 
98 – 275   Brzeźnio  
pow. Sieradz   woj. Łódzkie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Doposażenie szkół z terenu Gminy Brzeźnio w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały 

biurowe w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą 

„Szansa na lepszy start” 
 

My niżej podpisani: 

…................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................. 

działający w imieniu i na rzecz 

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

CZĘŚĆ I - ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 

..................................................................................................................................złotych brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………………..……..zł.) 

 

 

Część II – ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU 

................................................................................................................................złotych brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………..…………..zł.) 

 

Część III – ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 

................................................................................................................................złotych brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………..…………..zł.) 

 

* należy wypełnić podając cenę brutto tylko w  tej części, na którą Wykonawca składa ofertę  

 

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia (części od 1 do 3) w terminie: 

do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami siwz stanowiącymi integralną 

część siwz) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 

specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy            

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w siwz i wzorze umowy. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

10. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

 

11. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………… 

d)……………………………………………………………………………………………… 

12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 

………...........................................................................................……………………………… 

     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

                                                                                ……………………………………………. 

                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

  


