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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZMIANA TERMINU SDKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zmiana Specyfikacji 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.: 

„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: 

„Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – multimedia - 2” 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 770939-N-2020 

w dniu 22.12.2020 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540555956-N-2020 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 28.12.2020 r.

 
 

ZAMAWIAJĄCY  

 
Powiat Łowicki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz reprezentowany przez Dyrektora 

Placówki, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00-16.00, www.zsp2lowicz.pl,  

adres e-mail: lepszapraca@zsp2lowicz.pl 

 

 

ZMIANA I.     ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Przed zmianą: 
§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

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

Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 

Łowicz, sekretariat szkoły - do dnia 30.12.2020 r. do godz. 1530. 

2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i 

warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – 

multimedia – 2” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 r. godz. 1640”. 

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

4. Otwarcie ofert nastąpi w: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat szkoły, w dniu 30.12.2020 r. o godz. 1640. 

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. 

Po zmianie: 

http://www.zsp2lowicz.pl/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE0FhQpOVJVVkI9BlZQVklHQlQIHAQNBRxNHQFWVkQTBnYWAFQdBRVUQlVUBFA5QUFhKFxIRUkyNDRFKAtCdBMiABRoL1xSTUAkSQMIQwEGF1EgVkYg
http://www.zsp2lowicz.pl/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE0FhQpOVJVVkI9BlZQVklHQlQIHAQNBRxNHQFWVkQTBnYWAFQdBRVUQlVUBFA5QUFhKFxIRUkyNDRFKAtCdBMiABRoL1xSTUAkSQMIQwEGF1EgVkYg
http://www.zsp2lowicz.pl/


 
Projekt pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” Nr umowy: RPLD.11.03.01-10-0056/19-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

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

Powiat Łowicki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, 

www.zsp2lowicz.pl, adres e-mail: lepszapraca@zsp2lowicz.pl 

 
 

§ 16 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

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

Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 

Łowicz, sekretariat szkoły - do dnia 31.12.2020 r. do godz. 1200. 

2) Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i 

warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – 

multimedia – 2” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 31.12.2020 r. godz. 1230”. 

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

4) Otwarcie ofert nastąpi w: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. 

Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, sekretariat szkoły, w dniu 31.12.2020 r. o godz. 1230. 

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. 

 

 

Zamawiający zamieścił na stronie www.zsp2lowicz.pl pliki do pobrania. 

  

 

Jerzy Zabost 

Dyrektor ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu 

 

 

http://www.zsp2lowicz.pl/
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE0FhQpOVJVVkI9BlZQVklHQlQIHAQNBRxNHQFWVkQTBnYWAFQdBRVUQlVUBFA5QUFhKFxIRUkyNDRFKAtCdBMiABRoL1xSTUAkSQMIQwEGF1EgVkYg
http://www.zsp2lowicz.pl/
http://www.zsp2lowicz.pl/

