Centralny nr postępowania ZP/289 /055/D/13

Gdańsk, 25.07.2013r.

dot. postępowania
organizacyjnych PG

na

dostawy

ekskluzywnych

materiałów

promocyjnych

dla

jednostek

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Siwz)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany
treści Siwz:
W załączniku nr 6.2 do Siwz: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II w tabeli
1.Kopertówka z bursztynem dodaje się zapis:
Przed zmianą:
4

MATERIAŁ

- kopertówka z zewnątrz i pasek na nadgarstek: skóra naturalna (bydlęca),
lakierowana,
- wewnątrz: komora główna wyściełana czarnym materiałem, klapa wyściełana
czarnym zamszem,
- elementy wykończenia metalowe lub srebrne,
- naturalny bursztyn w oprawie metalowej lub srebrnej.

Po zmianie:
4

MATERIAŁ

- kopertówka z zewnątrz i pasek na nadgarstek: skóra naturalna (bydlęca), licowa,
jakość I, lakierowana,
- wewnątrz: komora główna wyściełana czarnym materiałem, klapa wyściełana
czarnym zamszem,
- elementy wykończenia metalowe lub srebrne,
- naturalny bursztyn w oprawie metalowej lub srebrnej, przymocowany w sposób
trwały. sposób mocowania nie może być widoczny dla użytkownika.
Zamawiający nie dopuszcza luźnego umieszczenia bursztynu w pudełku
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W załączniku nr 6.2 do Siwz: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II w tabeli
2.Prezenter z bursztynem dodaje się zapis:
Przed zmianą:
4

MATERIAŁ

- skóra naturalna (bydlęca),
- bursztyn naturalny w oprawie metalowej lub srebrnej.

Po zmianie:
4

MATERIAŁ

- skóra naturalna (bydlęca), licowa, jakość I,
- bursztyn naturalny w oprawie metalowej lub srebrnej. przymocowany w sposób
trwały. sposób mocowania nie może być widoczny dla użytkownika.
Zamawiający nie dopuszcza luźnego umieszczenia bursztynu w pudełku

W załączniku nr 6.2 do Siwz: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II w tabeli
3.Portfel męski z bursztynem w pudełku dodaje się zapis:
Przed zmianą:
4

MATERIAŁ

- skóra naturalna (bydlęca),
- naturalny bursztyn w oprawie metalowej lub srebrnej.

Po zmianie:
4

MATERIAŁ

- skóra naturalna (bydlęca), licowa, jakość I,
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- naturalny bursztyn w oprawie metalowej lub srebrnej, przymocowany w sposób
trwały. sposób mocowania nie może być widoczny dla użytkownika.
Zamawiający nie dopuszcza luźnego umieszczenia bursztynu w pudełku

W Rozdziale X Siwz: Opis sposobu przygotowania ofert w pkt. 20 zmienia się zapis:
Przed zmianą:
20. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny,
Skrzydło B, pok. 212, 80-233 Gdańsk
i opisane:
Dostawa ekskluzywnych materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej, Nie otwierać przed dniem – 30.07.2013r. godziną: 11:15
Po zmianie:
20. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny,
Skrzydło B, pok. 212, 80-233 Gdańsk
i opisane:
Dostawa ekskluzywnych materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej, Nie otwierać przed dniem – 30.07.2013r. godziną: 11:45
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W Rozdziale XI Siwz Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt. 5 zmienia się zapis:
Przed zmianą:
5.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 30.07.2013r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło B,
pok. 212.

Po zmianie:
5.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 30.07.2013r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło B,
pok. 212.

Zatwierdzam
Z-ca kanclerza ds. zasobów technicznych
mgr inż. Piotr Iwańczak
…………………….....................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

