
 

Oznaczenie sprawy: ZP/219/018/D/16     Gdańsk, 29.07.2016 

 

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia 

 
dot.: dostawy wyposażenia ruchomego wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych 

dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przed zmianą: 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zama-wiającego 

nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Milenium z dopiskiem: „Dostawa mebli  

WZiE PG – ZP/219/018/D/2016 – wadium” 

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 
taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.08.2016r. do godz. 10:30. 
Po zmianie: 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zama-wiającego 

nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Milenium z dopiskiem: „Dostawa mebli  

WZiE PG – ZP/219/018/D/2016 – wadium” 

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2016r. do godz. 
10:30. 

 
Przed zmianą: 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
11.Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 

(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 
Adres: 
Politechnika Gdańska,  
Wydział Zarządzania i Ekonomii,  
ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79), 80-233 Gdańsk, pok. 518 
Opis: 
„Dostawa wyposażenia ruchomego wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych dla Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ZP/219/018/D/2016” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

2.08.2016 r. godz. 11:00 
Po zmianie: 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
11.Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 

(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 
Adres: 
Politechnika Gdańska,  
Wydział Zarządzania i Ekonomii,  
ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79), 80-233 Gdańsk, pok. 518 
Opis: 
„Dostawa wyposażenia ruchomego wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych dla Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ZP/219/018/D/2016” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
3.08.2016 r. godz. 11:00 
 

Przed zmianą: 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
2.Termin składania ofert upływa w dniu 2.08.2016 r. o godz 10:30 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta  
79), pok. nr 518. 



 
Po zmianie: 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
2.Termin składania ofert upływa w dniu 3.08.2016 r. o godz 10:30 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:  
Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta  
79), pok. nr 518. 
 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany, 

które stanowią  integralną część SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 
               Prodziekan ds. Dydaktyki 

 

     dr hab. Małgorzata Gawrycka 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII 

                                                                                                   ……………………………… 

               Kierownik Zamawiającego 

         lub osoba upoważniona 


