Dąbrowa Chełmińska, dnia 08-11-2019 r.
Centrum Usług Wspólnych
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
Znak sprawy: 271.1.2019
Zmiana treści SIWZ oraz w yjaśnienia do SIWZ dotycząca post ępow ania
przetargow ego na zadanie pn.: „ Dostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby
realizacji projektu Cybernastolatek ”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.
Pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie
Czy Zamawiający dopuści notebooki dla uczniów 36 szt. z procesorem 2-rdzeniowym/4
wątkowym 4MB cache, częstotliwość taktowania 2.40/3.3 Ghz.
Różnica jest nieodczuwalna.
Odpowiedź na pytanie
Nie.
Zmiany SIWZ:
Sekcja IX SIWZ otrzymuje brzmienie:
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Centrum Usług Wspólnych
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21.
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na zadanie pn.:

Dostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby realizacji projektu Cybernastolatek
Nie otwierać przed dniem 14-11-2019 r. godz. 10:00”.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21
w po. Nr 19 (I piętro) w Dąbrowie Chełmińskiej, do dnia 14-11-2019 r. do godz. 10:00.
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
do składania ofert (art. 84 Pzp).
Otwarcie ofert:
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-11-2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali
posiedzeń
(I piętro) ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.
11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.
W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenie o zamówieniu.
Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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