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

2014-2020 

 

Łowicz, dnia 18.03.2019 r. 
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ZMIANA NR 2  - SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -  

DOTYCZĄCA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA\ 

ORAZ 

TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  

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.: 

„Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - 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: 525012-N-2019 

w dniu 13.03.2019 r. 

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

540052040-N-2019  w dniu 18.03.2019 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:  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK Nr 8 
 

Zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 8 do SIWZ – aktualny opis z zaznaczonymi zmianami (na 

czerwono) do pobrania ze strony Zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl 

         

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

JEST w SIWZ: 
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 21.03.2019 r. do godz. 10
20

. 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - 

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 21.03.2019 r. godz. 10
35

”. 

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 21.03.2019 r. o godz. 10
35

. 
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 
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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 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 25.03.2019 r. do godz. 

10
20

. 

2) Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - 

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 25.03.2019 r. godz. 

10
35

”. 

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 25.03.2019 r. o godz. 10
35

. 
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 

 

Treść pytań i odpowiedzi do pobrania ze strony Zamawiającego: www.zsp2lowicz.pl 
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