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               Brzeźnio, dn. 14.03.2014r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Nz. R.271.6.2014   

     Modyfikacja treści siwz 

 

Dotyczy postępowania pt.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla 

gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz 

ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: 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 paragraf 4 Opis przedmiotu zamówienia I 1. 1.6. 

      jest: 

 

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 65 szt. należących do Beneficjentów Końcowych 

oraz przekazanych Jednostkom podległym 

 

zmienia się na: 

1.6 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 162 szt. należące do Beneficjentów Końcowych 

oraz przekazane Jednostkom podległym 

 

 

 

2) W siwz paragraf 10 Opis sposobu przygotowania ofert ust. 4  

 

jest: 

Nie otwierać przed dniem 20 marca 2014 r. przed godz. 10:10”.  

 

zmienia się na: 

Nie otwierać przed dniem 21 marca 2014 r. przed godz. 10:10”.  

 

3) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2  

 

        jest:  
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Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2014 roku o godzinie 10:00 

 

        zmienia się na: 

Termin składania ofert upływa dnia 21 lutego 2014 roku o godzinie 10:00 

 

 

4) W siwz paragraf 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 3 

 

jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 20 marca 2014 roku o godzinie 

10:10 

 

zmienia się na: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21 marca 2014 roku o godzinie 

10:10. 

 

 

Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający zwraca się do Wykonawców z wnioskiem  

o potwierdzenie faktu otrzymania powyższego pisma. 

 

 

          Wójt Gminy 

    /-/ mgr Dorota Kubiak 

 Kierownik Zamawiającego 


