
                  Korekta specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w post powaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.38 pkt 4 :

 Przygotowanie gor cych posi ków dla beneficjentów O rodka Pomocy Spo ecznej
wraz z zapewnieniem sta ego miejsca wydawania i spo ywania posi ków.

Kierownik  O rodka  Pomocy  Spo ecznej  w  I owej   informuje,  i  dokona  korekty   w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dotycz cej Miejsca oraz terminu sk adania i
otwarcia ofert, w sposób nast puj cy:

XIV. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

Sposób, miejsce i termin sk adania ofert:
1. Ofert  nale y sk ada  w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie/opakowaniu w
sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej
nienaruszalno  do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawieraj ca Ofert
winna by  zaadresowana do Zamawiaj cego na adres podany na str. 1 SIWZ oraz
oznaczone w sposób nast puj cy:
PRZETARG: Przygotowanie  posi ków jednodaniowych dla beneficjentów O rodka
Pomocy Spo ecznej w I owej wraz z zapewnieniem sta ego miejsca wydawania i
spo ywania posi ków.
Nie otwiera  przed 10.01.2012r. do godz.13 30

2. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia wynikaj ce z nienale ytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek w wymaganych informacji.
3. Oferty nale y z  do dnia 10.01.2012r. Do godz.13 00  siedzibie Zamawiaj cego:

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej
ul. Kolejowa 7
68-120 I owa

4. Oferty mo na sk ada  osobi cie lub przes  poczt  na adres Zamawiaj cego. W takim
przypadku za termin z enia ofert uznaje si  dat  i godzin  potwierdzenia odbioru
przesy ki przez Zamawiaj cego.
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy wydaje po wiadczenie z enia Oferty.
6. Otwarcie ofert
1. Komisyjne otwarcie ofert nast pi w dniu 10.01.2012r. O  godz. 13.30 w siedzibie
Zamawiaj cego: O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej, ul. Kolejowa 7 68-120 I owa.


