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Radom, dn. 31.12.2012. 
BZP.271.1961.2012.AĆ 

 
    Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej 
tablicy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych” ogłoszonego w dniu 03.12.2012. na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz 
opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: 
http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 246-404556 

 
 

              

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), w związku pomyłką Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
postępowania w następujący sposób:  

 

I.  W punkcie III SIWZ w tabeli w pkt 3 zapis w brzmieniu: 

L.P 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 
Razem 

ilość 

3 Tablica magnetyczna 
(70x100 cm) 

Tablica (suchościeralna) magnetyczna 
lakierowana o wymiarach 70x100 cm. Rama 

aluminiowa lakierowana w kolorze popielatym 
(połysk). Podstawa jezdna w kolorze 

popielatym. Kółka z systemem blokowania. 
Wymienne plastikowe narożniki, komplet 
markerów, holder na markery, blok gładki, 

czyścik magnetyczny, magnesy. Gwarancja 2 
lata i 10 lat na powierzchnię. 

sztuka 4 

 
 

 zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
 
 

L.P 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 
Razem 

ilość 

3 Tablica magnetyczna 
(70x100 cm) 

Tablica (suchościeralna) magnetyczna 
lakierowana o wymiarach 70x100 cm. Rama 

aluminiowa lakierowana w kolorze popielatym 
(połysk). Podstawa jezdna w kolorze 

popielatym. Kółka z systemem blokowania. 
Wymienne plastikowe narożniki, komplet 

sztuka 1 
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markerów, holder na markery, blok gładki, 
czyścik magnetyczny, magnesy. Gwarancja 2 

lata i 10 lat na powierzchnię. 
 

II.  W formularzu ofertowym  w tabeli w pkt 3 zapis w brzmieniu: 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość brutto 
[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

3. Tablica magnetyczna 
(70x100 cm) 

sztuka 4  
 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość brutto 
[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

3. Tablica magnetyczna 
(70x100 cm) 

sztuka 1  
 

 
 

W związku z dokonaną zmianą, proszę o zastosowanie nowego formularza ofertowego  
dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika. Złożona przez Wykonawcę oferta musi 
być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po 
modyfikacji. 

W związku z wprowadzonymi zmianami , działając na podstawie art. 38 ust. 6 oraz 12a ust 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., 
poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 
01.02.2013r., godz. 11:00.  

Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2012r., godz. 11:30. 

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 31.01.2013r. do godz.11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
"Oferta na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej tablicy niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  
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w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”, znak BZP.271.1961.2012.AĆ” oraz 
„Nie otwierać przed 31.01.2013r. godz. 11:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 01.02.2013r. do godz.11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
"Oferta na dostawę tablic magnetycznych oraz mazaków do białej tablicy niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  
w klasach I-III radomskich szkół podstawowych”, znak BZP.271.1961.2012.AĆ” oraz 

„Nie otwierać przed 01.02.2013r. godz. 11:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 
.  

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 31.01.2013r. o 
godz.11:30. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 01.02.2013r. o 
godz.11:30. 
 

 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
    

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 Artur   Ślarzyński  

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 . 
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BZP.271.1961.2012.AĆ 
 

Formularz oferty 
......................................................... 

......................................................... 
(nazwa i adres 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 przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawy tablic magnetycznych oraz 
mazaków do białej tablicy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu, zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonymi w pkt. III SIWZ, za 
wynagrodzeniem w następującej wysokości:  

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Wartość brutto 
[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

1. Tablica magnetyczna 
(180x90 cm) 

sztuka 4  
 

2. Tablica magnetyczna  
(120x90 cm) 

sztuka 4  
 

3. Tablica magnetyczna 
(70x100 cm) 

sztuka 1  
 

4. 
Mazaki do białej tablicy 

komplet 1  
 

 

RAZEM  
  

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

 
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.  

3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
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z upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium w kwocie: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) zostało uiszczone  
w dniu …………………………..……..……… w formie …………………………………………………………………………………………….…………….. 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu 
prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

6) 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 
złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 

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

8) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został 
przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

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. 

 

 

Data  ………………………………………. 
   .............................................................................................. 

                                                                                    (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 
W przypadku podpisu nieczytelnego musi być on opatrzony  

danymi identyfikującymi podpisującego np. pieczęcią) 
 


