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Radom, dn. 18.04.2017 r. 
 

    Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych w ramach 

projektu ,,Kreatywne zarządzanie karierą’’, ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r. na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 64043- 2017). 
 

 
W związku z niezamierzoną omyłką powstałą w ogłoszeniu (polegającą na podaniu w ogłoszeniu  

o zamówieniu błędnej nazwy projektu), a w konsekwencji koniecznością wprowadzenia zmian w ogłoszeniu  
i SIWZ, działając na podstawie art. 11 c oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści 
ogłoszenia oraz modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania  
w następujący sposób: 
 

 

• w ogłoszeniu o zamówieniu jakie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych   

w miejscu „Nazwa projektu lub programu” zapis w brzmieniu:  
„Przez kształcenie do sukcesu” 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
„Kreatywne zarządzanie karierą” 
 
 

• w ogłoszeniu o zamówieniu jakie zostało opublikowane na stronie Zamawiającego  

 w tytule przetargu zapis w brzmieniu:  
PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów 
piśmienniczo-biurowych w ramach projektu ,,Przez kształcenie do sukcesu’’. 
 

zostaje zastąpiony zapisem: 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA  
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów piśmienniczo-
biurowych w ramach projektu ,,Kreatywne zarządzanie karierą”. 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża 

termin składania ofert, ustalając go na dzień: 21.04.2017r r., godz. 10:00. Jednocześnie otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10:30. 
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W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 

 

1. w pkt. XIX 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 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 20.04.2017r. do 

godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 

"Oferta na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu  

,,Kreatywne zarządzanie karierą”, 

znak BZP.271.1.328.2017.EF” oraz „Nie otwierać przed 20.04.2017r. godz. 10:30” 

 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 21.04.2017r. do 

godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

 

"Oferta na dostawę materiałów piśmienniczo-biurowych w ramach projektu  

,,Kreatywne zarządzanie karierą”, 

znak BZP.271.1.328.2017.EF” oraz „Nie otwierać przed 21.04.2017r. godz. 10:30” 

 

 

2. w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 20.04.2017r. o godz. 10:30. 
 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 21.04.2017r. o godz. 10:30. 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
      mgr Rafał Czajkowski 
      SEKRETARZ MIASTA 


