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Rozdział 10 SIWZ : Otrzymuje brzmienie: 

     Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. 

koperta) zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Miastków Kościelny 

ul. Rynek 6 

08-420 Miastków Kościelny 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: IZP 271.14.2012 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

05.09.2012 r. godz. 10:00  

Oferta na: 

DDoossttaawwęę  kkoommppuutteerróóww  wwrraazz  zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm  ddllaa  pprroojjeekkttuu  ppnn..::    ““IInntteerrnneett  ddllaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  

GGmmiinnyy  MMiiaassttkkóóww  KKoośścciieellnnyy  wwyykklluucczzoonnyycchh  ccyyffrroowwoo””  

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo 
informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

 
lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do Zamawiającego. 
 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z 
dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem 
(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko 
podpisującego; 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 
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4. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 
 

Rozdział 1.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 14, w terminie do dnia 05.09.2012r.  

roku, godz. 9:45. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,   

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 13, w dniu 05.09.2012r.,  

godz. 10:00. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:00 w pokoju Nr 13. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

  

  

  


