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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Radom, dn. 08.06.2017 r. 

BZP.271.1.471.2017.PF 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: 
„Przez kształcenie do sukcesu”, ogłoszonego w dniu 06.06.2017 r. na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl 
 
 

W związku z pozyskaniem informacji o konieczności wprowadzenia zmiany w OGŁOSZENIU  

O ZAMÓWIENIU w zakresie części 5 zamówienia, w pkt. III OGŁOSZENIA „Opis przedmiotu 

zamówienia - Wykaz i opis części zamówienia”, zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół 

Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Działając na podstawie §5 pkt 7 i 8 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 

euro do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016  

z dnia 24 października 2016r., Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OGŁOSZENIA w/w 

postępowania, w następujący sposób:  
 

w pkt III Wykaz i opis części zamówienia OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  
Część 5 zamówienia: 
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów 
Westerplatte w Radomiu – ogółem 140 godzin, tj.: 60 godzin w 2017 r., 80 godzin w 2018 r. 
 
Zamawiający zastępuje następującym zapisem:  
Część 5 zamówienia:  
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki w Zespole Zespół Szkół Technicznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Radomiu – ogółem 140 godzin, tj.: 60 godzin w 2017 r., 80 godzin w 2018 r. 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert, 
ustalając go na dzień: 19.06.2017 r., godz. 9:30. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 
19.06.2017 r. o godz. 10:00. 
 

UWAGA!!!! 

Zmiana terminu składania ofert dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 
W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści 

OGŁOSZENIA w/w postępowania w następujący sposób: 
 
w pkt. XIII ust. 1 i 2 OGŁOSZENIA 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 
14.06.2017r. do godz. 11:30. 

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

 

" Oferta na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  
i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”,  

znak BZP.271.1.471.2017.PF” oraz „Nie otwierać przed 14.06.2017r. godz. 12:00” 

 
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 
19.06.2017r. do godz. 09:30. 

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

 

http://www.bip.radom.pl/
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" Oferta na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  
i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”,  

znak BZP.271.1.471.2017.PF” oraz „Nie otwierać przed 19.06.2017r. godz. 10:00” 

 

 
w pkt. XIV ust. 1 OGŁOSZENIA zapis w brzmieniu:  
 
1. 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 14.06.2017r.  
o godz. 12:00. 

 
zostaje zastąpiony zapisem: 
 

1. 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 19.06.2017r.  
o godz. 10:00. 

 

Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA pozostają bez zmian. 
 
              Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Aneta Ćwiklińska 
 Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


