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Ogłoszenie nr 29922 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.
Cedry Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 26548-2017
Data: 16/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego 16, 83020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia TIK – zestawy interaktywne, wyposażenie pracowni matematycznych, językowych i
przyrodniczych w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do
SIWZ, oraz w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość
edukacji ogólnej. 3.Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie do 30 dni roboczych do następujących lokalizacji – szkołach na terenie
Gminy Cedry Wielkie: 1)Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich 2)Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych 3)Szkoła Podstawowa w Giemlicach 4)Szkoła Podstawowa w
Wocławach 5)Gimnazjum w Cedrach Wielkich 6)Gimnazjum w Cedrach Małych W ilości zgodnie z zestawieniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca
może złożyć ofertę przetargową. Części zamówienia: Zadanie 1: Zakup zestawów interaktywnych Zadanie 2: Wyposażenie 4 pracowni matematycznych (4 Szkoły
Podstawowe), 2 Pracowni językowych (2 Gimnazja) i pracowni przyrodniczych. Opis poszczególnych zadań znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 5.Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia TIK – zestawy interaktywne, wyposażenie pracowni matematycznych, językowych i
przyrodniczych w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do
SIWZ, oraz w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość
edukacji ogólnej. 3.Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie do 30 dni roboczych do następujących lokalizacji – szkołach na terenie
Gminy Cedry Wielkie: 1)Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich 2)Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych 3)Szkoła Podstawowa w Giemlicach 4)Szkoła Podstawowa w
Wocławach 5)Gimnazjum w Cedrach Wielkich 6)Gimnazjum w Cedrach Małych W ilości zgodnie z zestawieniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca
może złożyć ofertę przetargową. Części zamówienia: Zadanie 1: Zakup zestawów interaktywnych Zadanie 2: Wyposażenie 4 pracowni matematycznych (4 Szkoły
Podstawowe), 2 Pracowni językowych (2 Gimnazja) i pracowni przyrodniczych. Opis poszczególnych zadań znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 4a. Zamawiający
dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz
parametry techniczne określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Dowód spełnienia
warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień
uzupełniających.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/02/2017, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/02/2017, godzina: 11:00,
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