
 

 

OR.272.1.17.2018      Brzeg, dnia 12 września 2018 r.  

 
 

 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH  

 
na zadanie pn. 

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”  
– dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu  

 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579, 2018), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 
dokonał zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert                           
w przedmiotowym postępowaniu.  

Powyższe związane jest z tym, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców. Treść zapytań wraz                 
z odpowiedziami po ich ustaleniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Brzegu.   
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 19 września 2018 r. do godz. 
12:00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2018 r. o godz. 12.30.  

 
Tym samym zmienia się treść SIWZ w taki sposób, że: 
 W rozdziale X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert, pkt 1, pkt 2 oraz pkt 

4 -    przed zmianą jest:   
 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego:  
Starostwo Powiatowe w Brzegu, adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter – kancelaria ogólna  do dnia 
14.09.2018 r. godz. 11:30. 
pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 
ust. 2 ustawy Pzp). 
 
Uwaga! Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert!  
 
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty. 
 
2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

„Oferta – przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu 
branżach – dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”. 
– sygn. akt OR.272.1.17.2018 
Nie otwierać przed 14.09.2018r. godz. 11:40 

3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:  
Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, sala 204 
dnia 14.09.2018 r. godz. 11:40. 
 



 

 

 
 
 W rozdziale X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert, pkt 1, pkt 2 oraz 

pkt 4 -    po zmianie jest:   
 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego:  
Starostwo Powiatowe w Brzegu, adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter – kancelaria ogólna  do dnia 
19.09.2018 r. godz. 12:00. 
pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 
ust. 2 ustawy Pzp). 
 
Uwaga! Koperta/opakowanie powinno być oznaczone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert!  
 
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty. 
 
2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

„Oferta – przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 
regionu branżach – dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”. 
– sygn. akt OR.272.1.17.2018 
Nie otwierać przed 19.09.2018r. godz. 12:30 

3. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:  
Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, sala 204 
dnia 19.09.2018 r. godz. 12:30.  
 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania 
ofert.  
 
 
Uwaga: 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy, przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa  na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając na uwadze powyższe, 
Zamawiający informuje, że upłynął termin składania wniosku o wyjaśnienie treści 
siwz. 

2. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia 
o zamówieniu.    

 
 

WICESTAROSTA 
(---) 

     Jan Golonka  
 
 
 
Opracowała dn. 12.09.2018 r. Aleksandra Kurpiel  
Sprawdziła i zaakceptowała dn. 12.09.2018 r. Irena Kokocińska  


