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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 

odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu    pn; 

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 

zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno

współfinansowany jest przez Unię Eur

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014

Szanowni Państwo, 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4

Publicznych (Dz. U. z 2017, 1579), 

1) 

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ

W części 4 pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ „Laptop dla nauczyciela” Zamawiający zmienia 

sposób, że w miejsce opisu „powłoka ekranu błyszcząca” wprowadza zapis „powłoka ekranu 

błyszcząca lub antyrefleksyjna lub matowa”.

2) 

 
W SIWZ modyfikuje się pkt. XII. 
brzmienia na następujące:  

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014
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      Otwock, dnia 

                                        - wg rozdzielnika 

                                     (art. 38 ust. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 

odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu    pn; Projekt „Szkoła 

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 

zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień 

), dokonuje następującej modyfikacji SIWZ. 

do SIWZ: 

W części 4 pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ „Laptop dla nauczyciela” Zamawiający zmienia 

sposób, że w miejsce opisu „powłoka ekranu błyszcząca” wprowadza zapis „powłoka ekranu 

błyszcząca lub antyrefleksyjna lub matowa”. 

XII. - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

zawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

badawczych” 

ołecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 

Otwock, dnia 13.06.2018 r. 

wg rozdzielnika – 

(art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp.) 

 

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 

odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - 

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

szkół w zestawy edukacyjne i 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 

zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” , 

opejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień 

W części 4 pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ „Laptop dla nauczyciela” Zamawiający zmienia opis w ten 

sposób, że w miejsce opisu „powłoka ekranu błyszcząca” wprowadza zapis „powłoka ekranu 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, z obecnego 



 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 
1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 

Otwock, budynek B pok. nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   18.06.2018 do godz.  10:00 

 

2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 

 

Miasto Otwock 

05-400Otwock 

ul. Armii Krajowej 5 

 

Oferta w postępowaniu pn:  
Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do 

wykonywania doświadczeń, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, 
przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, technicznego, przewodników, itp. w 

ramach realizacji projektu „ 
pn; Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w 

zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz 
rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 

Nie otwierać przed dniem:18.06.2018 r.  godz. 10:30 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim 
została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Miasta Otwocka, przy ul. Armii 
Krajowej 5 05-400 Otwock można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako 
termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do 
ww. Urzędu. 



 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miasta Otwocka, 05-400 
Otwock ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a. 
 

w dniu 18.06.2018 o godz. 10:30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


