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Swilcza, dn. 14.03.2018 r.

Modyfikacja

treści

siwz nr 1

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
nazwa zadania:
Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 marca 2018 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 529537-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń ,
na stronie internetowej: www.bip.swilcza.com.pl
Planowany termin składania ofert: do 19 marca 2018 r. do godz. 10:00.
d ostawę ,

Działając

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późno zm.) Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świlczy zmienia t reść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zamówień

1) Str. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt 3.3.2 "Część nr II
Doposażenie Świetlicy", poz. 1 tabeli ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia:
~ dotychczasowe brzmienie:
Nazwa: Lada do Sali informatycznej
Opis: Dwa blaty połączone z jednej płyty , dopasowane do wnęki w kształcie litery L, z
zaokrąg lonym i kantami. Oba blaty wykonane z płyty laminowanej (wiórowe) kolor buk,
o gr.18 mm, wykoń czonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze Iimonki; o wymiarach
2,30m x 1,50m; na czterech stabilnych nogach chromoniklowych fi 40 mm; wymiary
jednego blatu:
2,30 x 0,50 m - 1 ściana ; wymiary drugiego blatu:
1,50 x 0,50 m - 2 ściana
Lada wyposażona w elementy mocowania do ściany.
Ilość: 1 szt.

;.. nowe brzmienie:
Nazwa: Lada do Sali informatycznej
Opis: Dwa blaty połączone z jednej płyty , dopasowane do wnęki w kształcie litery L, z
zaokrąg lonym i kantami. Oba blaty wykonane z płyty laminowanej (wiórowe) kolor buk,
o gr.18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze Iimonki; o wymiarach
2,30m x 1,50m; na czterech stabilnych nogach chromoniklowych fi 40 mm; wymiary
jednego blatu:
2,30 x 0,50 m - 1 ściana ; wymiary drugiego blatu:
1,00 x 0,50 m - 2 ściana
Lada wyposażona w elementy mocowania do ściany.
Ilość : 1 szt.
W załączeniu poprawiony załącznik 1B, zgodnie z którym należy
wyliczenie ceny oferty dla części II tj. Doposażen ie Świetlicy.
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