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Modyfikacja Warunkow Zamowienia na :

,,Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi w okresie od 02.01 .2017 r do 31.12.2017f'

ZamawiĄący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w związku z omyłkowo wpisaną godziną
otwarcia ofeń dokonuje modyfikacji Warunków Zamówienia:

W pkt. 9.9 Warunków Zamówienia do 9.12 jest:

9.9. Mieisce itermin składania ofert
ofeńy należy składac w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. 17 lipca 27 w pokoju nr 9, nie pózniej niz
do godz. 12.00,dnia 27.12.2016 r.

9.10. Opakowanie i oznakowanie ofeń:
ofeńę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Ofeńa winna byc
zaadresowania do Zamawialącego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
u|.17 lipca27
41- 250 Czeladż
i oznakowana następująco:

Ofeńa na :

,,Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w czeladzi

w okresie od 02.01.2017 r do 31.12.2O17 r"

Nie otwierać przed dniem: 27.12.2016 do godziny 0900

oraz winna byc opatzona nazwą i adresem oferenta.

9.11. Dostarczenie ofeńv Zamawiaiącemu
ofeńa moze być dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub przesłana pocztą

na adres Zamawialącego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego
terminu. ZamawiĄący nie ponosi odpowiedzialnościza ofeńy przesłane drogą pocztową. Ofeńy dostarczone
ZamawiĄącemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
oferty, kióie nadejdąpocztąw kopeńach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub niezaklejonych
będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia,

9.{2. Otwarcie ofeń.
otwarcie ofeń nastąpi w dniu 27.12.2016r. o godzinie 09 30w sali nr 2, mieszczącej się w siedzibie
MOPS w Czeladzi, ul. 17 lipca 27.
Otwarcie ofert jest jawne,
Bezpośrednio przed otwarciem ofeń ZamawiĄący poda
na sfinansowanie zamówienia .

kwoty, jakie zamierza pżeznaczyc

po otwarciu kazdej kopeńy zostanie podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy oraz
cena ofeńowa,
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu
nieucŻciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pózniej niź w terminie składania ofeń zastrzegł, ze nie mogą

byc one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Siosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyc na formularzu ofeńowym. W przeciwnym razie cała ofeńa
zostanie ujawniona. ZamawiĄący zaleca, aby informaĄe zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa byłY

przez Wykonawcę zastrzeżone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów ofeńy.



Na wniosek Wykonawcow nieobecnych przy otwarciu ofeń Zamawiający przekaze niezwłocznie informaĄez

otwarcia ofeń.

9.9. Mieisce i termin składania ofeń
otertl, nalezy sl,.łaOac w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. 17 lipca 27 w pokoju nr 9, nie pÓŻniĄ niż
do godz. 12.00 dnia 27.12.2016 r.

9.10. Opakowanie i oznakowanie ofert:
otertste1,zaklejonejkopercielubopakowaniu'ofeńawinnabyc
zaadresowania do ZamawiĄącego na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.17 lipca27
41- 250 Czeladź
i oznakowana następująco:

Ofeńa na :

,,Posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w czeladzi

w okresie od 02.01.2017 r do 31.12.2017 r"

Nie otwierać przed dniem: 27.12.2016 do godziny'l2.30

oraz winna byc opatrzona nazwą i adresem oferenta.

9.11. Dostarczenie ofeńy Zamawiającemu
otertarnozeoyeoosiilaosońiścieprzezWykonawcędosiedzibyZamawia1ącegolubprzesłanapocztą
na adres ZamawiĄącego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem WYznaczonego

terminu. ZamawiĄący nie ponosi odpowiedzialnościza ofeńy przesłane dro9ą pocztową, Ofeńy dostarczone

Zamawialącemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania. 
.

ofeńy, xioie nadejo ą'pocztąw kopeńach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonYch lub niezaklejonYch

będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia.

9.12. Otwarcie ofeń.
otwarcie ofeń nastąpi w dniu 27.12.2016r. o godzinie 12.30 w pokoju nr 9, mieszczącYm się W

siedzibie MOPS w Czeladzi,ul.17 lipca27,
Otwarcie ofert jest jawne,
Bezpośrednio przed otwarciem ofert ZamawiĄący poda

na sfinansowanie zamówienia .

kwoty, jakie zamierza przeznaczyc

Po otwarciu kazdej kopeńy zostanie podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy oraz

cena ofeńowa.
Ńie u;a*nia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przePisów o zwalczaniu

nieucŻciwej końkurencji, 1ezeli wytóńawca nie później niż w terminie składania ofeń zastrzegł, ze nie mogą

byc one jdostępnion e 
'oraz 

wyt<azał, iż zasjlrzeżone informacje stanowĘ tajemnicę pzedsiębiorstwa.

Stosowne zastrzeźenie Wykonawca winien złożyc na formularzu ofeńowym. W przeciwnym razie cała ofeńa

zostanie ujawniona. ZamiwiĄący zaleca, aby ińformaĄe zastrzeżone jako tajemnica Przedsiębiorstwa bYłY

pżez Wykonawcę zastrzeżone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica

przedsiębiorswa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementÓw ofeńY.

Ńa wniosek Wykonawcoń nijouócnych przy otwarciu ofeń Zamawiający przekaże niezwłocznie informaĄe z

otwarcia ofeń.
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