
                       Krasnobród, dnia 2017.09.11 

Gmina Krasnobród 

ul. 3 Maja 36 

22-440 Krasnobród 

 

I 271.9.2017 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. z dnia 2015.12.22) - Gmina 
Krasnobród  dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
ograniczonego na realizację dostawy pod nazwą:  

                         

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek 

oświatowych podległych Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w Majdanie 

Wielkim, Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w 

ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w 

przyszłość.”  
 

Miejsce w którym należy zmienić tekst: 

W SIWZ w rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania oferty. Punkt 5 jest: 

5. Ofertę (w jednym egzemplarzu dla każdej części zamówienia) należy złożyć w zamkniętych 

kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 

Maja 36; 22-440 Krasnobród. Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta 

na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych podległych 

Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w  Majdanie Wielkim,  Szkoła Podstawowa w  

Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – 

kluczem do lepszego startu w przyszłość.”   

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed (wpisać termin otwarcia ofert) września  

2017 r. godz. 10:10.” Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy 

(pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.  

Tekst otrzymuje brzmienie:  

5. Ofertę (w jednym egzemplarzu dla każdej części zamówienia) należy złożyć w zamkniętych 

kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 



Maja 36; 22-440 Krasnobród. Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta 

na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych podległych 

Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w  Majdanie Wielkim,  Szkoła Podstawowa w  

Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – 

kluczem do lepszego startu w przyszłość.”   

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 14 września  2017 r. godz. 11:10” 

Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy (pieczęć firmową), aby 

można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.  

Miejsce w którym należy zmienić tekst:  

 

W SIWZ w rozdziale XII w punktach od 1 do 2 jest: 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  do dnia  12.09.2017r. do godz. 10:00.  

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 

22-440 Krasnobród w dniu  12.09.2017r.  o godz. 10:10. 

Tekst otrzymuje brzmienie:  

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  do dnia  14.09.2017r. do godz. 11:00.  

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 

22-440 Krasnobród w dniu  14.09.2017r.  o godz. 11:10. 

 

 

 

Burmistrz Krasnobrodu 

 Kazimierz MISZTAL 


