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Jędrzejów,  dnia 19.05.2020 r. 
 
ZSP1.381.6.2020 

 
Wykonawcy ( wszyscy ) 

 
Zmiana treści SIWZ 
Zmiana ogłoszenia 
Zmiana terminu składania ofert 
 
 
Dotyczy: 
Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie: Dostawa sprzętu komputerowego, 
multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” 
realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Ogłoszenie nr 537583-N-2020 z dnia 07.05.2020 r. 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający w związku ze złożonymi zapytaniami             
w przedmiocie wyjaśnienia treści SIWZ, informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu 
składania i otwarcia ofert, zmiany treści załącznika do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia. 

 
 
Zmiany zapisów SIWZ odnośnie terminu składania i otwarcia ofert: 

 
1. Punkt 19.4. w dotychczasowym brzmieniu: 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 
„Oferta w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego 

oraz oprogramowania w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach 
RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego., nie otwierać przed 21.05.2020 r. o godzinie 10:15  

 
otrzymuje brzmienie: 

19.4.  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 
„Oferta w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego 

oraz oprogramowania w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach 
RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego., nie otwierać przed 26.05.2020 r. o godzinie 10:15.  

 
2.      Punkt 20.1. w dotychczasowym brzmieniu: 
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Zespole Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego              
w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, sekretariat w terminie do dnia 21.05.2020r. do 
godz. 10:00. 

 
 



 

 

otrzymuje brzmienie: 
20.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Zespole Szkół nr 1 im. ks. St. Konarskiego            
w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, sekretariat w terminie do dnia 26.05.2020r. do 
godz. 10:00. 

 
3.      Punkt 21.1. w dotychczasowym brzmieniu: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r. godz. 10:15 

 
otrzymuje brzmienie: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.05.2020 r. godz. 10:15 

 

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 26.05.2020r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert w dniu 26.05.2020r. o godz. 10:15. 
 

 

4. Zamawiający udostępnia poprawione ujednolicone załączniki:  

         1) SIWZ 

         2) Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia  

         3) Załącznik do formularza ofertowo – cenowego cz. 1   

na stronie internetowej. Treść pozostałych załączników  nie ulega zmianie. 

 
 

 
 

 


