
 

 

Ludów Polski dn. 07.11.2018 r. 

. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTYCH WAUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dostawa  pelletu wraz  z  jego  rozładunkiem  do  Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim  

 

Na podstawie art. 38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r., poz.1986), Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim na skutek wystąpienia oczywistej omyłki dokonuje zmianę treści 11 punktu  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

 

TREŚĆ SIWZ PODLEGAJĄCA ZMIANIE: 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 14.11.2016 r. do godz.  9.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 

2.  Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ją na podany przez Wykonawcę adres. 

3. Wykonawca powinien zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane 

na adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: przetarg nieograniczony na: „Dostawę  pelletu wraz  z  

jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim nr  sprawy  

01/2017” – nie otwierać przed terminem 14.11.2017 r. godz.9.10” . 

4. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania ofert i 

złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych - z dopiskiem 

odpowiednio: "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY". 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016r. o godz.9.10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin w gabinecie Dyrektora (wejście przez 

sekretariat). 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

a. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. Cenę, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofertach, 

informacje dotyczące kryterium, o którym mowa w pkt 13 SIWZ, 

9. Powyższe informacje zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich 

wniosek. 

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa 

w pkt 8.  

11.Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy. 

 



TREŚĆ SIWZ PO SPROSTOWANIU: 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 14.11.2018 r. do godz.  9.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 

2.  Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ją na podany przez Wykonawcę adres. 

3. Wykonawca powinien zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane 

na adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: przetarg nieograniczony na: „Dostawę  pelletu wraz  z  

jego  rozładunkiem  do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim nr  sprawy  

01/2018” – nie otwierać przed terminem 14.11.2018 r. godz.9.10” . 

4. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 

zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania ofert i 

złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych - z dopiskiem 

odpowiednio: "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY". 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018r. o godz.9.10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin w gabinecie Dyrektora (wejście przez 

sekretariat). 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

a. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. Cenę, termin wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofertach, 

informacje dotyczące kryterium, o którym mowa w pkt 13 SIWZ, 

9. Powyższe informacje zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich 

wniosek. 

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa 

w pkt 8.  

11.Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

Z poważaniem 

 

/-/ Dyrektor 

  Anna Banaś 
 

 


