
   
ZP.ZSP2.TP.2.2022  Reda, dnia 13.07.2022 r. 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów  

w Redzie, z podziałem na części: 

Część 1: Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów 

do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12 w Redzie, 

Część 2: Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów 

do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 przy ul. Łąkowej 36 w Redzie, 

Część 3: Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów 

do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Brzozowej 30 w Redzie”. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00243938/01 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

13.07.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00252245/01. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji 

warunków zamówienia: 

 

1) W Rozdziale III SWZ pkt 2 ppkt 1) i 7) otrzymują nowe brzmienie: 

 

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/636648 na stronie dotyczącej odpowiedniego 

postępowania do dnia 18.07.2022 r. do godz. 10.00.” 

 

„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r. o godz. 11.00.” 

 

2) W Rozdziale III SWZ pkt 3 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 16.08.2022 r.” 

 

3) W Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie 

dla części 3: 

 

„1) … Część 3: Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i 

uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Brzozowej 30 w Redzie* 

  

[C] brutto: ………………………………. zł, wraz z podatkiem VAT  

[C] = CJSP x 18 000 (ilość posiłków)” 

 

4) W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części 3, stanowiącym załącznik  

nr A/3 do SWZ zmienia się łączną szacunkową ilość posiłków w okresie trwania umowy na  

18 000 szt. 



 

 

 
 
 

5) Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
W załączeniu: 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferta zmieniony 

 

 

              

                          

Z poważaniem 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 

2 w Redzie 

Iwona Nowicka 
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