
 

 
 

 

MCPS.ZP/AM/351-8/2020/U     Warszawa 1 września 2020 r. 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-8/2020/U  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu na „Wykonanie wraz dostawą kalendarzy na 

2021 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” (znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-

8/2020/U, w następujący sposób.  

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Rozdział XII, pkt 10 SIWZ.   

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania:  

 

Oferta na 

„Wykonanie wraz z dostawą kalendarzy na 2021 r.”  

znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-8/2020/U 

Nie otwierać przed dniem: 04.09.2020 r., godz. 10:15 

 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Rozdział XII, pkt 10 SIWZ.   

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania:  

 

Oferta na 

„Wykonanie wraz z dostawą kalendarzy na 2021 r.” 

znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-8/2020/U 

Nie otwierać przed dniem: 07.09.2020 r., godz. 10:15 
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TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Rozdział XIII, pkt 1. I pkt 2. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 04.09.2020 r. do godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Kancelarii 

Zamawiającego.. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro. 

3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy.  

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 07.09. 2020 r. do godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Kancelarii 

Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro. 

3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy.  

 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot zamówienia 800 sztuk kalendarzy biurkowych (stojących) na 2021 rok:  

Kalendarz biurkowy (stojący „sprężynkowy”) z nadrukiem na rok 2021 z notesem  

z karteczkami samoprzylepnymi i kolorowymi znacznikami w 5 kolorach o wymiarach 12,1x13,4x0,5 

cm (+/- 15%). Podstawa z tektury, tektura lita 2 mm, oklejanej okleiną  

z nadrukiem, pełny kolor, kalendarium w układzie tygodniowym, zaznaczone dni wolne  

od pracy i święta; papier 100 g/m2 offset, kolor papieru kalendarium – czarno-czerwone  

na białym lub kremowym tle, jednostronne. Na tylnej części kalendarza wykonany nadruk logo 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, na środku dane teleadresowe Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej tj. (nazwa instytucji) ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, telefony: 

22 622 33 06, 22 622 44 32, 22 622 45 32, 22 622 46 32, 22 622 48 32, 622 42 32, fax: 22 622 47 

32, e-mail: mcps@mcps.com.pl, www.mcps.com.pl i po prawej stronie logo Marki Mazowsze.  
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model kalendarza: 

 

 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Przedmiot zamówienia 800 sztuk kalendarzy biurkowych (stojących) na 2021 rok:  

Kalendarz biurkowy (stojący „sprężynkowy”) z nadrukiem na rok 2021 z notesem  

z karteczkami samoprzylepnymi i kolorowymi znacznikami w 5 kolorach. Format kalendarium 

(poziomy) 21x16x11H cm (+/- 15%). Kalendarium spiralowane z przewracanymi kartkami. 

Podstawa z tektury, o wymiarach: 21x16 cm (+/- 15%), tektura lita 2 mm, oklejana okleiną  

z nadrukiem, pełny kolor, znaczniki w 5 kolorach, notes z karteczkami samoprzylepnymi  

bez nadruków w kolorze białym, o wymiarach: 7,5x7,5 cm (+/- 15%), liczba kartek – 100 sztuk. 

Kalendarium w układzie tygodniowym, zaznaczone dni wolne od pracy i święta; papier  

100 g/m2 offset, kolor papieru kalendarium – czarno-czerwone na białym lub kremowym tle, 

jednostronne. Tylna część kalendarza wykonana z tektury litej 2 mm, oklejana okleiną  

z nadrukiem, pełny kolor, nadruk logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, na środku dane 

teleadresowe Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej tj. (nazwa instytucji)  

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, telefony: 22 622 33 06, 22 622 44 32,  

22 622 45 32, 22 622 46 32, 22 622 48 32, 622 42 32, fax: 22 622 47 32,  

e-mail: mcps@mcps.com.pl, www.mcps.com.pl i po prawej stronie logo Marki Mazowsze.  

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model kalendarza: 



 
 
 
 

4 
 

  

 

 

 

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

 

p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 


