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Rybnik dn. 10.05.2022 r. 

 
 
      Do wszystkich uczestników postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej  
oraz zabudowa ścianki oddzielającej z okien PCV w sali nr 16 Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku w ramach 
projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 
do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego. 

_________________________________________________________________________________________ 
  

 Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku dokonał w dniu 10 maja 2022 r. zmiany treści zapytania ofertowego 

z dnia 12.04.2022 r.  w następującym zakresie: 

 
1. W treści zapytania ofertowego w rozdziale IV (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) str. 4 zmienia się  zapis: 

Było: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2022 roku.” 

 

Jest: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2022 roku.” 

 

2. W treści zapytania ofertowego w rozdziale IX, pkt 1 (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) str. 7  zmienia 

się  zapis: 

Było: ”Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

           zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: sekretariat     

           Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik, woj. śląskie,  

           Polska w godzinach: od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod  

           adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. do dnia 10.05.2022 r. do godz. 10.00” 

 

Jest: „Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

           zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: sekretariat     

           Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik, woj. śląskie,  

           Polska w godzinach: od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod  

           adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10.00” 

 

3. W treści zapytania ofertowego w rozdziale IX, pkt 4 (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) str. 7  zmienia 

się  zapis: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Było: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2022 roku o godzinie 10.10 w siedzibie 

Zamawiającego pokój narad nr 4.” 

Jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 roku o godzinie 10.10 w siedzibie 

Zamawiającego  pokój narad nr 4.” 

4. W treści załącznika nr 5 do zapytania ofertowego (Wzór umowy) zmianie ulega § 7 (str. 14) :   

Było: „ § 7. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2022 roku” 

Jest: „ § 7. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 sierpnia 2022 roku” 

 

Zmiany treści zapytania ofertowego przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w zapytaniu są 

wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.  

 

 

           Dyrektor szkoły: 

Katarzyna Wróbel 


