Skoroszyce, 2020.01.04
Nr referencyjny: GZEASiP-AEN.2600.3/JD/20
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w
Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48320 Skoroszyce oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki –
wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.):
1. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Punkt 4. Ppkt
a i b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Termin wykonania
zamówienia, otrzymują brzmienie:
a. Zadanie z części A w pkt 3.1 do 26.01.2021 r.
b. Zadanie z części B.1. w pkt 3.1 do 26.01.2021 r.
2. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert.
Powyższe uzasadnione jest koniecznością zmiany terminu wykonania zamówienia oraz
zmianą terminu składania ofert ze względu na wyznaczenie terminu składania ofert na
dzień wolny od pracy.
W związku z powyższym :
1) termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00;
2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2021 r. o godzinie 11:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu
związania ofertą, termin dotyczący wadium oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu
oferty.
Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem
nowego terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność
uwzględnienia w/w terminu składania ofert przy ustaleniu terminu składania wadium w
innych formach niż forma pieniężna.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP, plik:
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf”
Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich
Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert.
Zatwierdzam
Barbara Dybczak
/-/ Wójt Gminy Skoroszyce

Informację niniejszą zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 05.01.2021 r.

