
 

  

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie 
ul. Czarnieckiego 69 
14-100 Ostróda 
 
Pismo: ZSR.271.1B.2019  Ostróda, dnia: 11.07.2019 r. 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Modyfikacja treści SIWZ Nr 2 
Szanowni Państwo, 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: 
Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”, 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

Zmianie ulegają zapisy w SIWZ (dodatkowo niektóre oznaczone w kolorze żółtym) tj.: 
1. 

§XI. Opis sposobu przygotowania ofert – zmienia się z: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa sprzętu IT do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: 
ZSR.271.1B.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 15.07.2019 r. godz. 915. 

na: 
16. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanych w sposób następujący:  
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Zespół Szkół Rolniczych w 
Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda, Oferta w postępowaniu na Dostawa sprzętu IT do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”. Postępowanie znak: 
ZSR.271.1B.2019 - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 16.07.2019 r. godz. 915. 

2. 
§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się z:  
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 15.07.2019 r. o godz. 
915. 

na: 
1. Oferty można składać Zamawiającego - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69, 14-100 

Ostróda w sekretariacie szkół dziennych w terminie do dnia 16.07.2019 r. do godziny 900. 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 

69, 14-100 Ostróda, w sekretariacie szkół dziennych – gabinet Wicedyrektora w dniu 16.07.2019 r. o godz. 
915. 



 

  

3. 
Dotyczy: 

Dział III 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 31 - Pracownia metrologii: 

1. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 
Dział IV 
Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Sali 36 - Pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej: 

1. Komputer przenośny z systemem operacyjnym, myszą optyczną i oprogramowaniem biurowym 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmienia się  

z: 
o 1x Noble lock  

na: 
o 1x gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej. 

 

4. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty– z uwagi na możliwość wprowadzenie różnych stawek VAT zmienia 
się zapisy dotyczące każdej pozycji pn.: Komputer do prac graficznych z systemem operacyjnym i pełnym 
oprogramowaniem biurowym według poniższego wzoru, odpowiednio do ilości zgodnie z treścią SIWZ, tj. 
z: 

 
na: 

 

Zamawiający umieszcza zmieniony Załącznik nr 1 (zmieniony - zmiana nr 2) na stronie http://rolnik.edu.pl 
i informuję o konieczności użycia go podczas składania ofert. 

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 
 

Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

UWAGA:  
I. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. do 16.07.2019 roku, godz. 09:00 
 
II. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT tj. o 16.07.2019 roku, godz. 09:15 

Zamawiający 

http://rolnik.edu.pl/

	Modyfikacja treści SIWZ Nr 2
	§XI. Opis sposobu przygotowania ofert – zmienia się z:
	§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – zmienia się z:

