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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

ZMIANA 

zaproszenia do składania ofert z dnia 22.05.2019 r.  

w postępowaniu na „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni 

elektrotechniki  i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,                 

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie: 

Zadanie 24: Zakup narzędzi do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki                              

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 

w związku  z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: 

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w 

Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach  wprowadza zmiany do ww. 

zaproszenia w Części 1  zakresie: 

1. W ust. 1 pkt 1 ww. zaproszenia do składania ofert  zmienia się wymagane parametry kompletu 

wkrętaków (poz. 2 tabeli) oraz parametry szlifierki kątowej (poz. 6 tabeli), które po zmianie 

otrzymują brzmienie: 

 

Lp. Kategoria Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia Jednostka Ilość 

Wyposażenie pracowni Montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

2 komplet wkrętaków  
zestaw wkrętaków elektrotechnicznych 1000V (płaskie, krzyżakowe), , min 

12 szt., rękojeść dwumateriałowa oraz próbnik napięcia; 
zestaw 6 

6 Szlifierka kątowa  

min parametry: 1500W, regulacja. obr. 2800-10500 obr/min, w zestawie z 

szlifierką mimośrodową 280W dodatkowo komplet tarcz: 1szt. do betonu, 1 

szt. multi, 10 szt. do metalu, 10 szt. krążków do drewna; 

Szt. 1 

 

2. W ust. 2 zaproszenia do składania ofert zmienia się termin realizacji zamówienia, w związku z czym 

ww. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin realizacji zamówienia: do 21 czerwca 2019 r.” 

3. Zmienia się formularz oferty w brzmieniu jak w załączeniu.  
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4. W związku z wprowadzonymi ww. zmianami przesuwa się termin składania ofert do dnia 

03.06.2019 r., w związku z czym ust. 5 ww. zaproszenia otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty:  

Oferty należy składać do dnia 03 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół im. Narodów 

Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. 

Ofertę można składać pocztą na adres: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,                  

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, faksem na nr 76 7465180, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zs@zs.polkowice.pl, Agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl  w nieprzekraczalnym ww.  terminie”. 

 

 W pozostałym zakresie treść zaproszenia do składania ofert z dnia 22.05.2019 r. pozostaje 

niezmieniona.  

 

        DYREKTOR 

       dr Jolanta Rubiś – Kulczycka  

mailto:zs@zs.polkowice.pl
mailto:Agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl

