
Miejskie Przedszkole   Nr 10                                                           Zielona Góra, 23 listopada 2012  
z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI” 
ul. Monte Cassino 21 a 
65-651 Zielona Góra 
 
Sprawa Nr MP-10/204/1/12 
                                                                                          Wykonawcy 

 którzy ubiegają się  
                                                                                          o udzielenie zamówienia publicznego                                                    
                                                                                          w nw. postępowaniu       
                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostaw ę żywno ści do  

                stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 10  z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI”   

                w Zielonej Górze przy  ul. Monte Ca ssino 21a  z podziałem na zadania- liczba zada ń 10. 

 

              Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, zmieniam treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) .  Zmiany  treści SIWZ  dotyczą:         

1) w  pkt. 22 SIWZ : 

- jest :  Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i napisem: 
 
„Dostawa żywno ści do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 10 z oddzi ałami integracyjnymi 
„WYSPA DZIECI” w Zielonej Górze; ul. Monte Cassino 21a z podziałem na zadania- 
 liczba  zada ń 10 ”. 

 
   Oferta dotyczy zadania  nr …..  

( wpisać numer i nazwę  zadania na które składana jest dana oferta ). 
                                                                                  z dopiskiem: 

„Nie otwiera ć przed godzin ą 10:15 dnia 27 listopada 2012 ” 
 
- powinno by ć : Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i napisem: 
    „Dostawa żywno ści do stołówki Miejskiego Przedszkola Nr 10 z oddzi ałami integracyjnymi 
„WYSPA DZIECI” w Zielonej Górze; ul. Monte Cassino 21a z podziałem na zadania-  
liczba  zada ń 10 ”. 

   Oferta dotyczy zadania  nr …..  
( wpisać numer i nazwę  zadania na które składana jest dana oferta ). 

                                                                                  z dopiskiem: 
„Nie otwiera ć przed godzin ą 12:15 dnia 28 listopada 2012 ” 

 
2) w  pkt. 23.1)  SIWZ  
- jest :   

1) „   oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami 
integracyjnymi „WYSPA DZIECI’ ,  ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra Górze, gabinet 
intendenta –parter w terminie do dnia 27 listopada 2012  roku do godz. 10:00 .....”;  

powinno by ć : 
1)   ...” oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami 
integracyjnymi „WYSPA DZIECI’ ,  ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra Górze, gabinet 
intendenta –parter w terminie do dnia 28 listopada 2012  roku do godz. 12:00 ....”;  
 
3)  w  pkt. 25.1)  SIWZ  



- jest :   

1) ...” Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 27 listopada 2012 roku o godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI”: 
65-561 Zielona Góra; ul. Monte Cassino 21a; w pokoju nauczycielskim...”; 

- powinno by ć : 

1) ...” Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 28 listopada 2012 roku o godz. 12:15 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI”: 65-561 
Zielona Góra; ul. Monte Cassino 21a; w pokoju nauczycielskim.”. 
 
4)   w    Załączniku nr 5.8. do SIWZ 

- jest: 

1 Morszczuk – filet SHP, opakowanie 5kg, 
5% glazury, bez skóry, 
- Mintaj – filet 10% lodu lub mniej – 
opakowanie 5kg, bez skóry, 
- Tilapia – filet, Dorsz lub pochodne 
równoważne bez skóry, mrożone 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 
…………………………………………….. 

kg 

      280,00   
 
 
8 
 
 

Puszka rybna – 170g, sałatka z makreli 
w pomidorach, typ Neptun lub 
pochodne, równoważne 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 
………………………………………… 

szt 

     75,00   
 

 
- powinno by ć : 

1 Morszczuk –filet SHP opakowanie 
5 kg 5% glazury bez skory 
 
Mintaj filet 10% lodu lub mniej 
opakowanie 5 kg bez skóry 
lub pochodne równoważne bez skóry, 
mrożone 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 
…………………………………………….. 
 

Tilapia – filet 
lub pochodne równoważne , mrożone 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 

…………………………………………….. 
 
Dorsz 
 
lub pochodne równoważne , mrożone 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 

…………………………………………….. 
 
 

kg 
 
 
 
 
kg 
 
 
 
 
 
 
 
kg 
 
 
 
 
 
kg 

 40,00 
 
 
 
 
 
 90,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90,00 
 
 
 
 
 
 
 60,00 

  



 

 

 

 
8 
 
 
 
 

Puszka rybna – 160- 170g, sałatka z 
makreli w pomidorach,typ Neptun lub 
pochodne, równoważne 
W przypadku zaproponowania innych 
równoważnych należy podać nazwę 
poniżej 
……………………………………………. szt 75,00 

 

 
 

 

W załączeniu do pisma  zmieniony   załącznik Nr 5.8  do SIWZ. 

 

             Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                             Dyrektor Przedszkola                                                                               
                                                                                                              mgr  Aldona Pospiech 

 
 ………………………………… 

                                                                         Podpis Dyrektora lub osoby 
                                                                                          uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 

 
 


