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        Dziekanowice, dnia 28 czerwca 2011 r. 

  

Postępowanie nr: MPP-03-2011 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Konserwacja drewna 

zabytkowego. Między teorią a praktyką” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

 

1. Dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3. Parametry techniczne książki:  

a) blok: A4; 4+4; dwie kolumny, papier offset o gramaturze 80 gram;  

b) okładka: A4, oprawa miękka klejona 4+0 foliowana z połyskiem; karton 250 gram; 

c) 190 stron (tekst +ilustracje) 

d) liczba ilustracji czarnobiałych w tekście: 15 szt., liczba ilustracji kolorowych w tekście 

194 szt.” 

 

2.  Dział X Opis sposobu przygotowania ofert pkt 2 Opakowanie oferty otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty 

bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, 

adresem, zaadresowane w sposób wskazany poniżej: 
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„ Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra 32, 62-261 Lednogóra, 

 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: druk oraz dostawa książki pt. „Konserwacja drewna zabytkowego. Między 

teorią a praktyką” oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, 

naświetlanie, oprawa. 

Nie otwierać przed: 1.07.2011 r. godz. 10:15 

Wykonawca : …………………………………………………..”” 

 

3. Dział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  otrzymuje następujące brzmienie:  

„ 1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z 

poleceniami wskazanymi w dziale X pkt 2 SIWZ 

2. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 – sekretariat Muzeum, do 

dnia 1.07.2011r., godz. 10:00 , 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.07.2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, sala 

konferencyjna w budynku dyrekcji Muzeum. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia” 

 

4. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. 

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 


