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Wszyscy Wykonawcy 

 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na zakup i wdrożenie użytkowych programów 

komputerowych: Kadry i Płace, ogłoszonego w dniu 10.12.2010r. na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 356519 - 
2010). 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity 

Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 
w pkt VIII SIWZ zapis w brzmieniu:  

„Termin realizacji zamówienia: Od daty podpisania umowy do 31.12.2013r.” 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
„Termin realizacji zamówienia: 39 miesięcy od daty podpisania umowy” 

 
 
w Formularzu oferty w pkt 2 zapis w brzmieniu:  

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2013r.”  
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 39 miesięcy od daty podpisania umowy” 
 

w Formularzu oferty w tabeli znajdującej się w pkt 1 w wierszu 1 kolumny 2 zapis  
w brzmieniu:  

„Koszt licencji systemu kadrowego”  
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Koszt licencji systemu kadrowo - płacowego” 
 

w Formularzu oferty w tabeli znajdującej się w pkt 1 w wierszu 2 kolumny 2 zapis  
w brzmieniu:  

„Koszt wdrożenia systemu kadrowego”  
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

„Koszt wdrożenia systemu kadrowo - płacowego” 
 
W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowego Formularza 

ofertowego, dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika nr 1.  
Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez 

Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji.  
  

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 



  

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. 
zm.) przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 22 grudnia 2010r., godz. 10:00.  

 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2010r. o godz. 10:30. 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Artur Ślarzyński 
KIEROWNIK BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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Formularz oferty 

 

Data sporządzenia oferty ………………………………………. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: …………………………………………….. 

       
 URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  

      Biuro Zamówień Publicznych 
     ul. Jana Kilińskiego 30 

      26-610 Radom 
 

 

Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na zakup i wdrożenie użytkowych programów 
komputerowych: Kadry i Płace, znak BZP.AĆ.341-859/10; oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach 
określonych w projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy za wynagrodzeniem 
ryczałtowym w wysokości: 

Lp. Nazwa Wartość brutto  
1 2 3 
1. Koszt licencji systemu kadrowo - płacowego  
2. Koszt wdrożenia systemu kadrowo - płacowego  
3. Koszt szkoleń  
4. Koszty opieki autorskiej  

 
RAZEM 

 

 
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie złotych: ……………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 39 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium w kwocie ………………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………… w formie …………………………… 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu 
prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………………………….……………………………………………………….…….. 

5) Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej 

oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu  
i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

7) W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

8) Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
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złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 
9) Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec  
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż 
zamawiający. 

 
 
 
 
 

 
                     .............................................................................................. 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
firmy) 

 
 


