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SPROSTOWANIE DO SIWZ 

 

Dotyczy: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę  
na „Roczny pomiar i przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wewnętrznej oraz gaśnic Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7  
w Warszawie” 

  
Znak sprawy: MOS7/I/10/2012 
  
Data i miejsce ogłoszenia: 2012-10-23, strona www.mos7.edu.pl, siedziba Zamawiającego 
 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie informuje,  

iż w opublikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania 

prowadzonego w trybie zapytania o cenę na  Roczny pomiar i przegląd instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej oraz gaśnic dokonuje się sprostowania 

punktu  III Opis przedmiotu zamówienia  cyfra 1, poprzez rozszerzenie przedmiotu 

zamówienia i dodanie litery d w brzmieniu następującym: 9 gaśnic proszkowych  

o masie 6 kg, typ: ABC. 

 

Oferentów, którzy złożyli swoje oferty prosimy o dokonanie ponownych kalkulacji  

i przesłania druku oferty, zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprostowania. 

Oferenci, którzy zamierzają złożyć swoją ofertę proszeni są o jej przygotowanie  

na druku oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sprostowania. 

 

Termin i godzina składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

        …..……………………….. 

 
D  Y  R  E  K  T  O  R 
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(pieczęć nagłówkowa) 

 

O F E R T A 

na 

„Roczny pomiar i przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej 

oraz gaśnic Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie”  

uwzględniająca sprostowanie SIWZ z dnia 29 października 2012 r. 

 

 

 
 
1. Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Siedziba Wykonawcy ............................................................................................................ 

3. NIP ......................................................;         REGON .......................................................... 

4. Tel./fax ................................................................................................................................... 

5. e-mail ...............................................................; www .......................................................... 

województwo ...................................................; powiat .....................................................;   

6. Wartość oferty brutto: ............................................................... PLN,  

   w tym VAT…………….. ………………  PLN 

7. Warunki płatności: 30 dni. 

8. Wysokość udzielonego skonta w przypadku płatności w terminie .......... dni .........%. 

(Płatność możliwa do zastosowania jedynie przy podaniu wysokości skonta. W przypadku nieudzielania skonta- 
minimalny termin płatności wynosi 30 dni.) 
 
9. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zapoznałem  

się z warunkami postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

10. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym  

w specyfikacji, a w przypadku wygrania do zawarcia umowy. 

 

  
                                                                                                                           
............................. dnia .................                                                 .............................................................                 
                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do składania  
                                                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
 

 


