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ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Nazwa zadania:   
Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obej mującej program artystyczny  
w wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepeł nosprawnych pn.  
II Podd ębickie Spotkania w Krainie Bez Barier – koncert int egracyjny 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) Gmina Poddębice zawiadamia o zmianie treści SIWZ. 
Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego: 
Nazwa zamawiającego: Gmina Podd ębice 
Ulica: Łódzka 17/21 
Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice 
tel 43 678 25 80 
fax 43 678 39 95 
Strona : www.gmina.poddebice.pl 
E-mail: gmina@gmina.poddebice.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 
 
ZMIANY W SIWZ: 
I. Zamawiaj ący dokonuje zmiany na 1 strony SIWZ 
W SIWZ było: 

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -  roboty budowlane 
W SIWZ powinno by ć: 

SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -  usługi 
 
II. Dotyczy cz ęści  X. pkt  3 Opis sposobu przygotowania oferty  
W SIWZ było: 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  
„Oferta - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obejmującej program artystyczny w 
wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych pn.  
II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier – koncert integracyjny" 
nie otwiera ć przed 2013-04-08, godz. 11.00 
 
W SIWZ powinno by ć: 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  

„Oferta - Organizacja i przeprowadzenie imprezy masowej, obejmującej program artystyczny w 
wykonaniu artystów estrady polskiej i osób niepełnosprawnych pn.  
II Poddębickie Spotkania w Krainie Bez Barier – koncert integracyjny" 
nie otwiera ć przed 2013-04-10, godz. 11.00 
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III. Dotyczy cz ęści XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
W SIWZ było: 
Oferty należy składać do dnia: 08 kwietnia 2013do godz.  10 45 w siedzibie zamawiającego:  
Urząd Miejski w Poddębicach 

ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 116 
Oferty zostaną otwarte dnia: 08 kwietnia  2013 r.  o godz. 11 00 

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Poddębicach 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 201 
 
W SIWZ powinno by ć: 
Oferty należy składać do dnia: 10 kwietnia 2013do godz.  10 45 w siedzibie zamawiającego:  
Urząd Miejski w Poddębicach 

ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 116 
Oferty zostaną otwarte dnia: 10 kwietnia  2013 r.  o godz. 11 00 

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Poddębicach 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 201 

 
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 

  Burmistrz Poddębic 
 (-) Piotr Sęczkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  


