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Pęczniew, dnia 04.08.2015 r. 

 
DOTYCZY:  

 
Zapytania ofertowego nr UG.POKL.9.1.1.S.10.2015 na zakup wyposażenia i montaż placu 

zabaw przy Zespole Szkół w Pęczniewie - Oddział Przedszkolny w Pęczniewie  
 
 

DO WYKONAWCÓW 
 
Szanowni Państwo, 

 
Gmina Pęczniew informuje, iż został wydłużony termin składania ofert na zapytanie 
ofertowe nr UG.POKL.9.1.1.S.10.2015 na zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Pęczniewie - Oddział Przedszkolny w Pęczniewie do dnia 18.08.2015 r. 
do godz. 11:00.  
 
Zmianie uległa treść pkt IV oraz pkt VIII w zakresie wydłużenia terminu składania ofert. 
 
Aktualna treść zmienionych zapisów to:   
 
„IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 19.08.2015 r. do 11.09.2015 r. po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym, gdyż Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany 

terminu dostawy. Miejsce dostawy i montażu:  

1. Zespół Szkół w Pęczniewie – Oddział Przedszkolny w Pęczniewie, ul. Główna 15,  

99-235 Pęczniew. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać pisemnie do dnia 18.08.2015 r. do godz. 11.00 na adres 
Zamawiającego tj.: Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew (sekretariat) 
Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z 
oznaczeniem:  

„Oferta na dostawę zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Pęczniewie” 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przysyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie 
weźmie udziału w postępowaniu. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 18.08.2015 r. o godz. 11.10 w siedzibie 
Zamawiającego. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe,  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
8. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 19.08.2015 
r. do godz. 12.00 na stronie internetowej  www.e-peczniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Pęczniew w siedzibie Zamawiającego.” 
  

 
 
 

Z poważaniem 
 

/-/ Marta Zasiadczyk 
 

Koordynator projektu 
 


