
Kłobuck, dnia 13 czerwiec 2013 r.

Nr sprawy: IR.272.1.17.2013.III

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  postępowania  przetargowego  pn.  „Sukcesywny  zakup  paliw  płynnch  
do samochodów służbowych i  sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kłobuck”. 

Zamawiający – Powiat Kłobucki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany formularza ofertowego i 
terminu składania ofert. 

Zamawiający udostępnia Wykonawcom nowy wzór formularza ofertowego.

W  związku  z  powyższym  zmianie  ulega  termin  składania  ofert  na  
19 czerwca 2013 r. oraz następujące zapisy siwz:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana 
Pawła II 13 - kancelaria pok. nr 25, w terminie do dnia 19.06.2013 roku, do godziny 
10:00.  Godziny  pracy  Kancelarii:  we  wtorki  od  godz.  8:00  do  godz.  16:00,  
w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:30 do godz.15:30.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawar-
tości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i 
adresem  Wykonawcy,  zaadresowane  na  adres:  Starostwo  Powiatowe  
w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych 
i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 19.06.2013 r., godz. 11:00.



XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego  przy  ul.  Ks.  Skorupki  46  
w Kłobucku, w pokoju nr 214, w dniu 19.06.2013 r. o godzinie 11:00.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cenę oferty należy podać jako łączną cenę netto do której należy doliczyć podatek 
VAT w obowiązującej wysokości. Po zsumowaniu należy podać cenę brutto pomniej-
szoną o stały dla wszystkich paliw upust. Cenę oferty należy obliczyć według kalkula-
cji  ceny  oferty  będącej  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  na  podstawie  cen  paliw  
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

Zatwierdzam:

Henryk Kiepura
Wicestarosta

Załączniki:
1. Zmieniony formularz ofertowy.


