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PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1 

im. Ignacego Daszyńskiego 

PSP1 – 502.1.2012 

Radom, dn. 27.11.2012 

Wszyscy Wykonawcy   

Dot.: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji programu 
„Cyfrowa szkoła” ogłoszonego w dniu 23.10.2012r. na: na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 w Radomiu, na stronie internetowej zamawiającego http://www.psp1.radom.pl, 
na stronie internetowej http://www.bip.radom.pl, w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 
http://www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem ogłoszenia: 469932 – 2012. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący 
sposób: 

 

Dotychczasowy zapis punkcie XVI: 

XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu,  
ul. Odrodzenia 37 w terminie do dnia 30.11.2012r. do godz. 08:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć w ramach 
programu „Cyfrowa szkoła”, znak PSP1 – 502.1.2012” oraz „Nie otwierać przed 
30.11.2012r. godz. 09:00” 

Zastępuje się zapisem: 

XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu,  
ul. Odrodzenia 37 w terminie do dnia 03.12.2012r. do godz. 12:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zajęć w ramach 
programu „Cyfrowa szkoła”, znak PSP1 – 502.1.2012” oraz „Nie otwierać przed 
03.12.2012r. godz. 13:00” 

Dotychczasowy zapis punkcie XVII: 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 w dniu 30.11.2012r. o godz. 09:00. 

Zastępuje się zapisem: 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Radomiu, ul. Odrodzenia 37 w dniu 03.12.2012r. o godz. 13:00. 
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