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OZP-2621-20/2017 
INFORMACJA NR 1 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Wykonanie i dostarczenie druku 
będącego częścią programu przygotowującego otwarcie stałej ekspozycji poświęconej 
Tadeuszowi Różewiczowi (robocza nazwa projektu "Gabinet Tadeusza Różewicza"). 

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

(tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) dokonuje się modyfikacji SIWZ, która  wymaga zmiany 
treści ogłoszenia oraz zmiany terminu składania ofert, w: 

 
1) Zmienia się pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
Jest: 

Książka 
Format 170 x 240 mm 

objętość 180 stron środka + okładka 

środek munken lynx 100g, druk 1+1 czarny lub podobny o niegorszych parametrach 

okładka karton GC1 250g, druk 4+0 CMYK, folia mat 1+0 

oprawa miękka klejona 

nakład 500 sztuk 

ISBN (VAT 5%) 

Dla pozycji nr 1 Zamawiający sam nadaje nr ISBN.  
 

 
Winno być: 

Czasopismo 

Format 170 x 240 mm  
Objętość: 180 stron środka + okładka  
środek: munken lynx 100g lub podobny o niegorszych parametrach; druk 2+2  
okładka: karton GC1 250g, druk 4+0 CMYK, folia mat 1+0  
oprawa miękka klejona  
nakład 500 sztuk  
ISSN (VAT 5%)  
  
Dla pozycji nr 1 Zamawiający sam nadaje nr ISSN.   
 

 
2) Zmienia się pkt. 13 SIWZ -  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Jest: 

 



 

2 
 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Zakład Narodowy  im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 
Wrocław – sekretariat, I piętro pokój 105;  

b) termin składania ofert: do dnia   25.10.2017 r. do godz. 09:30 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: bud. Starej Plebanii ZNiO, pl. Nankiera 17 we Wrocławiu,  
  I piętro pok. 107 

b) termin otwarcia ofert: w dniu   25.10.2017 r. do godz. 10:00 

 
Winno być: 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  
 
a) miejsce składania ofert: Zakład Narodowy  im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 

Wrocław – sekretariat, I piętro pokój nr 105;  
b) termin składania ofert: do dnia   26.10.2017 r. do godz. 09:30 
 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: bud. Starej Plebanii ZNiO, pl. Nankiera 17 we Wrocławiu,  

  I piętro pok. 107 
b) termin otwarcia ofert: w dniu   26.10.2017 r. do godz. 10:00 
 

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zostanie 
umieszczony aktualny załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia.     
     

 
     ZATWIERDZIŁ 

Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 


