
 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

Łowicz, dnia 06.02.2019 r. 

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.2.2019 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -  

DOTYCZĄCA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: 

„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu 

„Moje kompetencje - moja przyszłość”” 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 507918-N-2019  

w dniu 28.01.2019 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:        

540021305-N-2019 w dniu 02.02.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:  

540024009-N-2019 w dniu 06.02.2019 r. 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kształcenie, Umiejętności.  

ZAMAWIAJĄCY  

Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19 w imieniu, którego działa Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w 

Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, www.zsp2lowicz.pl, 

mojekompetencje@blich.pl, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00.  

 

I. ZMIANA PIERWSZA:  

 

Jest w § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Moje 

kompetencje - moja przyszłość”.  

 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 

1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie nr 1: Prowadzenie i zarządzanie 

biurem- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego 

umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. logistyk oraz T. informatyk uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni dla  zawodu T. 

agrobiznesu (typ projektu 1c), 

2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie 3 - Montaż 

komputerów/programowanie/zarządzanie sieciami oraz programowanie z logiką/funkcjonowanie chmury/sztuczna 

inteligencja- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- 

gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunku T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz  doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej dla 

zawodu T .informatyk (typ projektu 1c), 

3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 4 - Rolnictwo 

precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl


 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. 

mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni 

podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ 

projektu 1 c), 

4. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 6 - Języki obce (angielski, 

niemiecki) branżowe- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- 

gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. logistyk, T., T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

T. informatyk, T. żywienia i usług gastronomicznych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 

zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni jęz. obcych dla zawodu T. Logistyk (typ projektu 1c), 

5. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, oprogramowania - Zadanie 9 -

Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

zapewniające wysoką jakość kształcenia  i realizację podstawy programowej dla zawodów T. żywienia i 

usług gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c). 

 

W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację dwóch części zamówienia, dla których szczegółowe opisy 

przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ – Część 1 i Część 2, w tym: 

 

Część Nr 1: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, 

Część Nr 2: Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD.  

 

Dostarczony sprzęt komputerowy, elektroniczny, AGD musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, musi być 

objęty okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – 

załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń 

potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy funkcjonalne, 

fotografie, karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz 

numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom 

powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż 

producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - części którego dotyczy. 

Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod 

względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. 

 

Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki: 

a) posiadać deklaracje CE, 

b) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, 

c) w przypadku komputerów, urządzeń peryferyjnych – spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, 

d) dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 

tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, 

e) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, 

f) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ – opis 

przedmiotu zamówienia, 

g) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z 

produkcji lub sprzedaży, 

h) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z 

produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, 

i) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień 

poprzedzający dzień składania ofert. 

 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług 

gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia 

producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. 

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w 

Załączniku nr 8 – do SIWZ - Część Nr 1 i Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”. 

 

Oznaczenie wg CPV:  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 

30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30232130–4 Kolorowe drukarki atramentowe, 

32570000-9 Urządzenia łączności, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa 

domowego. 

 

Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych  

z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2).  

 

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę 

lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, 

tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi 

niż opisane w niniejszej dokumentacji. 

 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań 

równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w 

opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe 

urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu 

ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o 

ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

Powinno być w § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Moje 

kompetencje - moja przyszłość”.  

 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 

1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie nr 1: Prowadzenie i zarządzanie 

biurem- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego 

umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. logistyk oraz T. informatyk uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni dla  zawodu T. 

agrobiznesu (typ projektu 1c), 

2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – Zadanie 3 - Montaż 

komputerów/programowanie/zarządzanie sieciami oraz programowanie z logiką/funkcjonowanie chmury/sztuczna 

inteligencja- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- 

gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunku T. informatyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 

umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz  doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej dla 

zawodu T .informatyk (typ projektu 1c), 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczny-sprzet-gospodarstwa-domowego-5013
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3. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 4 - Rolnictwo 

precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z 

podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. agrobiznesu, T. 

mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni 

podstaw konstrukcji maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ 

projektu 1 c), 

4. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń - Zadanie 6 - Języki obce (angielski, 

niemiecki) branżowe- zajęcia specjalistyczne  realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- 

gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. logistyk, T., T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

T. informatyk, T. żywienia i usług gastronomicznych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 

zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni jęz. obcych dla zawodu T. Logistyk (typ projektu 1c), 

5. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, oprogramowania - Zadanie 9 -

Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

zapewniające wysoką jakość kształcenia  i realizację podstawy programowej dla zawodów T. żywienia i 

usług gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c). 

 

W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację dwóch części zamówienia, dla których szczegółowe opisy 

przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ – Część 1 i Część 2, w tym: 

 

Część Nr 1: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, 

Część Nr 2: Dostawa, rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu AGD.  

 

Dostarczony sprzęt komputerowy, elektroniczny, AGD musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, musi być 

objęty okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – 

załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń 

potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy funkcjonalne, 

fotografie, karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu oraz 

numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom 

powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż 

producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania - części którego dotyczy. 

Załączone opisy, dokumenty mają umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod 

względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych. 

 

Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki: 

a) posiadać deklaracje CE, 

b) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, 

c) dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 

tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, 

d) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, 

e) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ – opis 

przedmiotu zamówienia, 

f) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z 

produkcji lub sprzedaży, 

g) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z 

produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego, 

h) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień 

poprzedzający dzień składania ofert. 
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Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług 

gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia 

producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości. 

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania (z uwagi na obszerny opis) znajduje się w 

Załączniku nr 8 – do SIWZ - Część Nr 1 i Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”. 

 

Oznaczenie wg CPV:  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 

30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30232130–4 Kolorowe drukarki atramentowe, 

32570000-9 Urządzenia łączności, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa 

domowego. 

 

Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych  

z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2).  

 

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę 

lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, 

tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi 

niż opisane w niniejszej dokumentacji. 

 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań 

równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w 

opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe 

urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu 

ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o 

ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

II.  ZMIANA DRUGA – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT PKT § 16 SIWZ. 

 

JEST w SIWZ: 

§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć/dostarczyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki 

w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat budynek A szkoły do dnia 08.02.2019 r. do godz. 10
00

. 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki 

w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość”” z dopiskiem „Nie 

otwierać przed dniem 08.02.2019 r. godz. 10
15

” - CZĘŚĆ Nr ………………..”. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, w Gabinecie Dyrektora Zespołu 

budynek A szkoły, przy Sekretariacie, w dniu 08.02.2019 r. o godz. 10
15

. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczny-sprzet-gospodarstwa-domowego-5013


 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną 

następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności itp. 

7. Informacje wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl.  

8. Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie 

dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

 

Po zmianie zapis w SIWZ § 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT brzmi: 

 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć/dostarczyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat budynek A szkoły do dnia 12.02.2019 r. do godz. 

15
00

. 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. 

Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość”” z 

dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 12.02.2019 r. godz. 15
15

” - CZĘŚĆ Nr ………………..”. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, w Gabinecie Dyrektora Zespołu 

budynek A szkoły, przy Sekretariacie, w dniu 12.02.2019 r. o godz. 15
15

. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną 

następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności itp. 

7. Informacje wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl.  

8. Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie 

dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania ze strony Zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl 

 

http://www.zsp2lowicz.pl/
http://www.zsp2lowicz.pl/
http://www.zsp2lowicz.pl/

