Osiek, dnia 03.04.2014 roku
Gmina Osiek/Osrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Woj. Świętokrzyskie
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OPS.081.1.2014.P

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OPS.081.1.2014.P w trybie Przetargu
nieograniczonego
na wykonanie zadania pn: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu
i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
(przedmiot zamówienia)

MODYFIKACJA
treści SIWZ

Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku , działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy
z dnia
(oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu
i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
(przedmiot zamówienia)

Zakres modyfikacji jest następujący:
1. Zamawiający informuje, że zmienia w pkt X SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert
obecny zapis:
nie otwierać przed 07.04.2014 r. godz. 10.30
zastępuje się zapisem:
nie otwierać przed 16.04.2014 r. godz. 10.30
2. Zamawiający informuje, że zmienia w pkt X SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert
obecny zapis:
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wolności 18
28-221 Osiek
w pokoju sekretariat , do dnia 07-04-2014 r. do godz. 10:00

zastępuje się zapisem:
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wolności 18
28-221 Osiek
w pokoju sekretariat , do dnia 16-04-2014 r. do godz. 10:00
3. Zamawiający informuje, że zmienia w pkt XI SIWZ Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert oraz opis sposobu oceny Wykonawców i złożonych ofert,
obecny zapis:
1. Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku przy ul. Wolności
18, 28-221 Osiek w sekretariacie do dnia 07.04. 2014r. do godziny 10:00.
zastępuje się zapisem:
1. Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku przy ul. Wolności
18, 28-221 Osiek w sekretariacie do dnia 16.04.2014r. do godziny 10:00
4. Zamawiający informuje, że zmienia w pkt XI SIWZ Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert oraz opis sposobu oceny Wykonawców i złożonych ofert,
obecny zapis:
5.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego, to jest w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w Osieku w dniu
07. 04. 2014r. o godzinie 10:30.
zastępuje się zapisem:
5.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego, to jest w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w Osieku w dniu
16. 04. 2014r. o godzinie 10:30.
(wskazanie zakresu modyfikacji SIWZ)

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach
zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił
przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 16.04.2014r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2014r. godz. 10:30
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Małgorzata Skwarzec
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)

