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Uczestnicy postępowania

pn. Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki
II
część
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz nalzędzia - 1 zestaw - w ramach
projektu: Modernizacja i wyposażenie bary dydaktycznej kształcenia zawodowego
w szkołach ponadgimnazjaInych Powiatu Brzeskiego.
zsPzlK.271.13/15.DP

Brzesko, dnia 30 kwietnia 2015

r.

Informacja o zmianie treŚci
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
DoĘcryl

zamówienia publicznego w trybie pzetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposazenia
- częŚĆ II aparatura kontrolno- pomiarow a oraz narzędzia - 1

pracowni eleKrotechniki i elehroniki
zestaw - w ramach projektu:

Modernizacja

i

wyposazenie

-

'bazy dydaKycznej kształcenia zawodowego

w

ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego.

szkołach

Zgodnie z aft. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia ż004 r, Prawo zamówień publicznr,-'
(Dz. U. z 20L3 r. poz. 907, z poźn. zm,), zawiadamia się że z dniem 29 kwietnia 2015 r. doko"
następujących zmian w treści zaĘznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówi"
w tabeli OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Pozycja 2. - Generator funkcyjny z częstościomiezem.
(wyświetlacz ): wiersz: LCD minimum 6 cyfr zastępuje się: LCD,

fiIi"ilfrT.fimasante
Porycja 11. Amperomierz

--&

LL "W

eIektromagneĘczny

(częstotliwość ): WErsz:
wiersz: l5-5UU
15-5OO Hz zastępuJe
zastępuje sĘ:
się: {U-5UU
40-500
kolumnie Wymaganie
Wymaganle (częstotllwosc
W Kolumnle

Ę
"*
.x?^ \
'""-Ł

Hz

zmianie
zawafte.
Zamawiający mając na uwadze art, 38 ust. 6 ustavuy z dnia 29 sĘcznia 2004 r,Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z żOL3 r. poz. 907 , z póŹn, zm,) nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia
W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych modyfikacji analogicznej

ulega załącznik nr 1 do formularza oferty, w którym zmiany te zostają

ofert w związku z wydłużeniem terminu do 06.05.2015 r. godz. 10.00
Na stronie internetowej zostaĘ zamieszczone poprawione formularze Załącznika Nr 1 do SIWZ oraz
Załącznika Nr 1 do formularza oferty.
Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie otrzymania informacji o zmianie SIWZ.
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Modernizacja i wyposażenie bazy dydakĘcznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego
Beneficjent:

powiat Brzeski
starostwo powiatowe w Bżesku
tel.lfax, 14 66 324 82, e-mail: doskonalenie@powiatbrzeski.pl
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Zespoł Szkoł Ponadgimnazjalnych Nr 2
tel./fax. 14 66 3,t6 03; 14 68 63 007
e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

