Kętrzyn dnia 23.10.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.25.2020

znak: SO.271.25.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.25.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina”
w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa
pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego
„Smerfowa kraina” w Kętrzynie”

w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe

możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”, znak post. SO.271.25.2020, Zamawiający działając
na podstawie art. 38 ust. 4, 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1) W rozdziale XI pkt 16 lit. a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i a) ofertę

wraz

z

kompletem

dokumentów

i

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

w kopercie (opakowaniu), która ma być

w kopercie (opakowaniu), która ma być

zabezpieczona

uniemożliwiający

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

opakowania. Kopertę należy zaadresować w

opakowania. Kopertę należy zaadresować w

następujący sposób:

następujący sposób:

w

sposób

Gmina Miejska Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta

Oferta

„Dostawa pomocy dydaktycznych

„Dostawa pomocy dydaktycznych

i wyposażenia do Miejskiego

i wyposażenia do Miejskiego

Przedszkola Integracyjnego

Przedszkola Integracyjnego

„Smerfowa kraina” w Kętrzynie”

„Smerfowa kraina” w Kętrzynie”

w ramach projektu „Nowoczesne

w ramach projektu „Nowoczesne

przedszkole- nowe możliwości

przedszkole- nowe możliwości

kętrzyńskich przedszkolaków”

kętrzyńskich przedszkolaków”

Projekt „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

w zakresie części …………….

(wpisać część,

w zakresie części …………….

(wpisać

w zakresie której jest składana oferta)

część, w zakresie której jest składana oferta)

Nie otwierać przed

Nie otwierać przed

27.10.2020r., godz. 14:15

29.10.2020r., godz. 14:30

2) w rozdziale XII SIWZ pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

1) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

zamawiającego

–

Urząd

Miasta,

11-400

zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn,

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w terminie

ul. Wojska Polskiego 11,

do 27.10.2020r. do godz. 14:00.

29.10.2020r. do godz. 14:00.

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie
zamawiającego,

–

Urząd

Miasta,

11-400

w terminie do

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie
zamawiającego,

–

Urząd

Miasta,

11-400

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w dniu

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w dniu

27.10.2020r. o godz. 14:15.

29.10.2020r. o godz. 14:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Niedziółka

Sporządziła:
B.S.
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