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WAP.272.14.2020.MP      Olsztyn, 24 sierpnia 2020 r. 

 

          

          Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, 

pomieszczeniach archiwalnych i pomieszczeniu garażowym Kuratorium Oświaty w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu, w celu dostosowania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach  

do obowiązujących norm oświetlenia. 

 
 

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w następującym zakresie: 

 

1) dotychczasowa treść Rozdziału III pkt 4 zapytania ofertowego zostaje zastąpiona 

następującą treścią: 
 

„4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym  

w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacją projektową i tabelą 

równoważności – załączniki do zapytania ofertowego”. 

 

2) dotychczasowa treść Rozdziału III pkt 5 zapytania ofertowego zostaje zastąpiona 

następującą treścią: 
 

„5. Dokumentacja projektowa lub/i tabela równoważności mogą wskazywać dla 

niektórych urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w wymienionych 

wyżej dokumentach pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie parametrów  

co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej 

lub/i tabeli równoważności oraz będą nie gorsze pod względem parametrów 

technicznych i jakościowych”. 

 

3) dotychczasowa treść Rozdziału VII pkt 1 zapytania ofertowego zostaje zastąpiona 

następującą treścią: 
 

„1.  Kompletna oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 

2) wypełnioną tabelę równoważności - załącznik nr 2,  

3) oświadczenie - załącznik nr 3,  

4) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo  

do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych 

Wykonawcy”.  
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4) do dotychczasowej treść Rozdziału IX zapytania ofertowego dodany zostaje pkt 3  

o następującej treści: 

„3. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie internetowej 

Zamawiającego, tj. www.ko.olsztyn.pl (zakładka: kuratorium / zamówienia 

publiczne / niepodlegające ustawie)”. 

 

5) dotychczasowy szczegółowy opis urządzeń - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

zostaje zastąpiony przez tabelę równoważności – nowy załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego, stanowiący załącznik do niniejszego pisma.  

 

6) dotychczasowy wzór umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zastąpiony zostaje 

wzorem umowy po modyfikacji, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma 

(wprowadzone zmiany we wzorze umowy po modyfikacji, w stosunku do pierwotnej 

wersji wzoru umowy, zaznaczone zostały dla ułatwienia na czerwono). 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Załącznik nr 2 – Tabela równoważności_24.08.2020 r. 

2. Załącznik nr 6 – Wzór umowy _po modyfikacji_24.08.2020 r.  

http://www.ko.olsztyn.pl/

