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Informacja o zmianie zapisów SIWZ 

 

- ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności- 

- strona internetowa Zamawiającego- 

- tablica informacyjna Zamawiającego- 

 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mebli i urządzeń gastronomicznych jako 

wyposażenia lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem na klub 

dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna 

w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach, prowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w formie zapytania ofertowego. 

 

Działając na podstawie pkt. 6.5.2 15)  wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dokument MIiR/2014-

2020/12(4) z dnia 22.08.2019r.) Zamawiający uzupełnia (uściśla) opis przedmiotu 

zamówienia poprzez dodanie graficznych wizualizacji, rozmieszczenia oraz wymiarów 

mebli dokonując tym samym zmian zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

która stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu:  

 

Pkt.3.3 (było): 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a, który stanowi integralną 

część niniejszej SIWZ. 

 

Pkt.3.3 (winno być): 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: nr 1a oraz graficzna 

wizualizacja rozmieszczenia oraz wymiarów mebli; które stanowią integralną część 

niniejszej SIWZ. 

 

Jednocześnie przedłużamy termin składania i otwarcia ofert dokonując zmian zapisów SIWZ: 

 

Pkt. 15.1 (było): 

„Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego, która mieści się w Gliwicach przy 

ul. Dolnych Wałów 13a/5, do dnia 05.11.2019r. do godz. 09.00. Ofertę można również złożyć 

osobiście w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13a/5 od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 13.00”. 

 

 

 

 



 

Pkt. 15.1 (winno być): 

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego, która mieści się w Gliwicach przy 

ul. Dolnych Wałów 13a/5, do dnia 08.11.2019r. do godz. 09.00. Ofertę można również złożyć 

osobiście w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13a/5 od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 13.00. 

 

Pkt. 15.3 (było): 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019r. o godz. 09.15, w siedzibie Zamawiającego, 

w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13a/5”. 

 

Pkt. 15.3 (winno być): 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019r. o godz. 09.15, w siedzibie Zamawiającego, 

w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13a/5”. 

 

 

 

 

         Podpisano: 

         Prezes Zarządu 

         Sebastian Madej 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIA: 

a/a 


