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ZMIANA SIWZ (1) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i 

matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w 

Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach 

 

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

publicznych zmienia SIWZ poprzez modyfikację zapisów w dziale XII oraz formularzu 

ofertowym (załącznik nr 1). 

 

DZIAŁ XII SWIZ: 
Jest: 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu 

oferty przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą 

wartość netto i wartość podatku VAT. 

W przypadku jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie 

dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym zamiast ceny brutto 

wpisuje cenę netto, a w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po 

stronie zamawiającego”, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 

Powinno być: 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu 

oferty przetargowej należy podać wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ULEGA ZMIANIE WZÓR FORMULARZA 

OFERTOWEGO, KTÓRY ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ.  

 

 

 
 

 



 

 

Załącznik nr 1 
(pieczęć firmowa) 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy 

dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły 

Podstawowej w Tomaszowicach 

 

Nazwa wykonawcy: …………..……………………………………………………………... 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon / Fax : …………………………………E-mail: …………..……………………… 

 

 

CZEŚĆ 1 

 

Cena oferty netto: ……………………………  Podatek VAT ………………………….…….. 

 

Cena oferty brutto: …………………………… 

 

Okres gwarancji: ………….. miesięcy  

 

 

CZĘŚĆ 2 

 

Cena oferty netto: ……………………………  Podatek VAT ………………………….…….. 

 

Cena oferty brutto: …………………………… 

 

Okres gwarancji: ………….. miesięcy  

 

Zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres i podwykonawcę) : 

…………………………………………………………………………………………….  

 

 
…………………………                                                                  ……………………………………………………………..  

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)      
 
      

 

                                                 

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 


