Kętrzyn dnia 03.12.2020r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.36.2020
znak: SO.271.36.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.36.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.

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 wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1
w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”,
znak postępowania SO.271.36.2020, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) , w związku z udzielonymi w dniu 03.12.2020r. wyjaśnieniami nr 1 do SIWZ,
wprowadza

modyfikację

zapisów

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

(SIWZ)

w następującym zakresie:

1) w formularzu cenowym – zał. nr 3b do SIWZ pozycja 10 otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

10. Materiał Materiały biurowe dla 1
y
uczestników, potrzebne do zest
piśmienn prowadzenia
zajęć
z aw
iczoprojektu
biurowe - zakreślacze – różne kolory
nie mniej jak 10 szt.
- długopisy 10 szt.
- notes biurowy 10 szt.
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej-12 kolorów
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej- czarne -20szt

10. Materiał Materiały biurowe dla 1
y
uczestników, potrzebne do zest
piśmienn prowadzenia
zajęć
z aw
iczoprojektu
biurowe - zakreślacze – różne kolory
nie mniej jak 10 szt.
- długopisy 10 szt.
- notes biurowy 10 szt.
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej-12 kolorów
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej- czarne -20szt

- artykuły
ogólnie

piśmiennicze-

- artykuły piśmiennicze- :
- cienkopisy 25 kolorów
x 5 szt.
- kredki ołówkowe 12
kolorów x 5 szt.
- flamastry 12 kolorów x
5 szt.
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długopisy
czerwone x 5 szt.
długopisy
zielone x 5 szt.
długopisy
czarne x 5 szt.
długopisy
niebieskie x 5 szt.
- papier ksero
10 szt.
- balony 200 szt.
- brystole – kolorowe 20
szt.
- markery permanentneróżne kolory około 20 szt.
- klej około 10 szt.
- nożyczki nie mniej jak 10
szt.
- koszulki do segregatora
nie mniej jak 200 szt.
- segregatory format A4 –
około10 szt.

żelowe
żelowe
żelowe
żelowe

- papier ksero
10 szt.
- balony 200 szt.
- brystole – kolorowe 20
szt.
- markery permanentneróżne kolory około 20 szt.
- klej około 10 szt.
- nożyczki nie mniej jak 10
szt.
- koszulki do segregatora
nie mniej jak 200 szt.
- segregatory format A4 –
około10 szt.

2) w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia(SOPZ) – zał. nr 4b do SIWZ pozycja 10 otrzymuje
następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
10. Materiał Materiały biurowe dla 1
y
uczestników, potrzebne do zest
piśmienn prowadzenia
zajęć
z aw
projektu
iczobiurowe - zakreślacze – różne kolory
nie mniej jak 10 szt.
- długopisy 10 szt.
- notes biurowy 10 szt.
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej-12 kolorów
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej- czarne -20szt
- artykuły
ogólnie

piśmiennicze-

Po modyfikacji
10. Materiał Materiały biurowe dla 1
y
uczestników, potrzebne do zest
piśmienn prowadzenia
zajęć
z aw
projektu
iczobiurowe - zakreślacze – różne kolory
nie mniej jak 10 szt.
- długopisy 10 szt.
- notes biurowy 10 szt.
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej-12 kolorów
- mazaki do tablicy sucho
ścieralnej- czarne -20szt
- artykuły piśmiennicze:
- cienkopisy 25 kolorów
x 5 szt.
- kredki ołówkowe 12
kolorów x 5 szt.
- flamastry 12 kolorów x
5 szt.
długopisy
żelowe
czerwone x 5 szt.
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długopisy
żelowe
zielone x 5 szt.
długopisy
żelowe
czarne x 5 szt.
długopisy
żelowe
niebieskie x 5 szt.
- papier ksero
10 szt.
- balony 200 szt.
- brystole – kolorowe 20
szt.
- markery permanentneróżne kolory około 20 szt.
- klej około 10 szt.
- nożyczki nie mniej jak 10
szt.
- koszulki do segregatora
nie mniej jak 200 szt.
- segregatory format A4 –
około10 szt.

- papier ksero
10 szt.
- balony 200 szt.
- brystole – kolorowe 20
szt.
- markery permanentneróżne kolory około 20 szt.
- klej około 10 szt.
- nożyczki nie mniej jak 10
szt.
- koszulki do segregatora
nie mniej jak 200 szt.
- segregatory format A4 –
około10 szt.

3) w rozdziale XI pkt. 16 lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
a) ofertę

wraz

z

kompletem

Po modyfikacji
dokumentów

a)

ofertę

wraz

z

kompletem

dokumentów

i oświadczeń określonych w SIWZ należy

i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być

w

zabezpieczona

zabezpieczona

w

sposób

uniemożliwiający

kopercie

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

odczytanie

opakowania. Kopertę należy

opakowania.

zaadresować w

następujący sposób:

(opakowaniu),
w

jej

sposób

zawartości

Kopertę

należy

która

ma

być

uniemożliwiający
bez

uszkodzenia
zaadresować

w następujący sposób:

Gmina Miejska Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta
„Dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wraz
z montażem do Szkoły Podstawowej
nr 1 w ramach projektu
pn. „Laboratorium odkrywcy w
Szkole Podstawowej nr 1 w
Kętrzynie”
w zakresie części ……………. (wpisać część,

Oferta
„Dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wraz
z montażem do Szkoły Podstawowej
nr 1 w ramach projektu
pn. „Laboratorium odkrywcy w
Szkole Podstawowej nr 1 w
Kętrzynie”
w zakresie części ……………. (wpisać część,

w zakresie której jest składana oferta)

w zakresie której jest składana oferta)

Nie otwierać przed 03.12.2020r.,
godz. 14:15

Nie otwierać przed 08.12.2020r.,
godz. 14:15

4) w rozdziale XII pkt. 1 i 2 SIWZ 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 03.12.2020r. do godz. 14:00.

08.12.2020r. 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

03.12.2020r. o godz. 14:15.

08.12.2020r. o godz. 14:15.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/319/Dostawa_pomocy_dydaktycznych_i_wypos
azenia_wraz_z_montazem_do_Szkoly_Podstawowej_nr_1_w_ramach_projektu_pn___E2_80_9ELabor
atorium_odkrywcy_w_Szkole_Podstawowej_nr_1_w_Ketrzynie_0D_0A/
1.wyjaśnienia nr 1 do SIWZ;
2.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
3.zmodyfikowany ujednolicony formularz cenowy – zał. nr 3b do SIWZ;
4. zmodyfikowany ujednolicony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4b.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziły: B.S., J.B.
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