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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 

 

 

Brzeźnio, 07.02.2014 r. 

 

 

                                                         Do wszystkich Wykonawców 

 

Modyfikacja treści siwz 

 

Dotyczy postępowania pt.: Usługa dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do 

sieci Beneficjentów końcowych oraz jednostek podległych 

w ramach realizacji projektu pt.: 

Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio 

 

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

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, że w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian: 

 

 

1) W siwz zał. nr 5 do SIWZ, str. 20 Formularz cenowy, kolumna ilość: 

Pozycja 2. Miesięczny abonament za dostęp do Internetu – 65 gospodarstw domowych  

Jest 

24 miesiące 

 

Powinno być 

21 miesięcy 

 

2) W siwz zał. nr 5 do SIWZ, str. 20 Formularz cenowy, kolumna ilość: 

Pozycja 3. Miesięczny abonament za dostęp do Internetu w jednostkach podległych  

– 7 lokalizacji (w ramach 6-ciu jednostek podległych)  

Jest: 

24 miesiące 

 

Powinno być 

21 miesięcy 

 

w załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy 

 

3) W siwz paragraf 10 Opis sposobu przygotowania ofert ust. 4 str. 8 

jest: 

Nie otwierać przed dniem 12 lutego 2014 roku przed godz. 10:10”.  

zmienia się na: 
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Nie otwierać przed dniem 18 lutego 2014 roku przed godz. 10:10”.  

 

4) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 str. 9 

        jest:  

Termin składania ofert upływa dnia 12 lutego 2014 roku o godzinie 10:00 

 

        zmienia się na: 

Termin składania ofert upływa dnia 18 lutego 2014 roku o godzinie 10:00 

 

 

5) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 3 str. 9 

jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12 lutego 2014 roku o godzinie 

10:10 

 

zmienia się na: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 18 lutego 2014 roku o godzinie 

10:10 
 

 

          Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


