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 MUP.PK.III.SG.371 – 38/11      Lublin, dnia 29.03.2011 r. 
 
    

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.) zwanej dalej ustawą,  Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania w 
celu udzielenia zamówienia na materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Urzędu 
Pracy w Lublinie, w związku z pismem wykonawcy dotyczącym części I postępowania i wskazującym na brak w 
opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 2 rozmiaru papieru składanki samokopiującej 1+1, dokonuje zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez : 
 
 MODYFIKACJ Ę SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRE SIE  
PUNKTU 4 – opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie części I postępowania: 
Dostawa materiałów papierniczych punkt 2 – Papier składanka samokopiująca 1+1 do drukarki igłowej 

 
 
W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

 
Brzmienie aktualne opisu przedmiotu zamówienia Część  I punkt 2 (po modyfikacji ) 
 
2. Papier składanka samokopiująca 1+1 do drukarki igłowej: 4 opakowania 

a) perforowany 
b) bez napisów 
c) oryginał i kopia białe 
d) gwarancja 5 lat na kopiowanie, 25 lat na trwałość zapisu 
e) 900 kpl. w opakowaniu 
f) wymiary 240*12’’ 

 
 

 W związku z dokonaną Modyfikacją Treści SIWZ: 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy przedłuża termin składania  ofert następująco: 
 
Miejsce oraz termin składania ofert: 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 13(kancelaria) 
• Do 01.04.2011 r. godz.:  10.00 
 

oraz ustala termin otwarcia ofert 
 

• Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 301     
• 01.04.2011 r. godz. 10.30 
 

Brzmienie aktualne (po modyfikacji) punktu 16 SIWZ w zakresie opisu  złożonych  
w postępowaniu ofert: 

 
• Ofertę należy składać w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem 
Wykonawcy oraz dopiskiem: 
Przetarg nieograniczony  – dostawa materiałów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych - NIE 
OTWIERA Ć PRZED 01.04.2011r. przed godziną  10.30 
                      

Z poważaniem 
z up. Prezydenta Miasta Lublin 

Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

mgr Monika Rynkar 


