
 
 

Polkowice, 20.03.2018 r.  
Nr sprawy: ZS.II.251.1.2018 
 

Do wszystkich Wykonawców  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 530186- N- 2018 w dniu 2018-03-14 

r. na: 
1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów  
2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego  
W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem –przygotowanie zawodowe 
uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 
 

WYJAŚNIENIE 
Treści SIWZ 

 
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach , działając 
zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm./, wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ww. postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego: 
Pytanie nr 1: 

w związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o numerze: 
ZS.II.251.1.2018, proszę o udostępnienie formularza ofertowego i załączników  
w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje załączniki do siwz w wersji edytowalnej. 
 
Ponadto zamawiający zmienia treść siwz, usuwając błędną numerację 
załączników i stron w następujący sposób: 
1. Strona 11 siwz: 

Treść jn. 
„XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków   

Zamówienia: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (+ 1 załącznik). 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (+ 2 załączniki do formularza ofertowego) 

3) Wzór oświadczenia wykonawcy– załącznik nr 3, 

4) Wykaz usług – załącznik nr 4, 

5) Wykaz osób – załącznik nr 5, 

6) Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr6, 

7) projekt umowy – załącznik nr 7” 

zmienia się na następującą: 
„XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 



 
 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków   

Zamówienia: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (+ 1 załącznik). 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (+ 1 załącznik do formularza ofertowego) 

3) Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 3, 

4) Wykaz usług – załącznik nr 4, 

5) Wykaz osób – załącznik nr 5, 

6) projekt umowy – załącznik nr 6.” 

 

2. Strona 29 siwz: 

Treść: Formularz ofertowy strona 3 zastępuje się treścią: Formularz ofertowy strona 4 

 
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
1.Składanie ofert. 
1.1. Oferty należy składać do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie 
zamawiającego tj. w sekretariacie Zespołu Szkól im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. 
2.Otwarcie ofert. 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie 
Zamawiającego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  
w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice 
 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

 mgr Zbigniew Gołębiowski 


