Katowice, dnia 24.06.2010 r.
Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a
40- 024 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony -„Odczynniki 2010”
Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych, mikrobiologicznych i materiałów filtracyjnych do
laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i Bielsku
Białej.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Na podstawie z art. 38 ust 4 Prawa zamówień publicznych Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonuje modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że do pkt. IX ust. 1
dodaje literę g) w brzmieniu: „formularz ofertowy – załącznik nr 5”. W pkt XXIII
dodaje pkt 5 w brzmieniu: „formularz ofertowy – załącznik nr 5”

W załączeniu poniżej treść złącznika: „załącznik nr 5 – formularz ofertowy”
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Anna Wrześniak

Załącznik nr 5

Formularz ofertowy
Przedmiot przetargu
Sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych,
mikrobiologicznych i materiałów filtracyjnych do
laboratoriów
Delegatur
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i
Bielsku Białej
Zamawiający
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Katowicach
ul. Powstaoców 41A
40 - 024 Katowice
Wykonawca

Pakiet A
Cena ofertowa netto w zł (liczbą i słownie) ........
Podatek VAT (liczbą i słownie) ........
Cena ofertowa brutto w zł (liczbą i słownie)........
Pakiet B
Cena ofertowa netto w zł (liczbą i słownie) ........
Podatek VAT (liczbą i słownie) ........
Cena ofertowa brutto w zł (liczbą i słownie)........
Pakiet C
Cena ofertowa netto w zł (liczbą i słownie) ........
Podatek VAT (liczbą i słownie) ........
Cena ofertowa brutto w zł (liczbą i słownie)........

Częśd zamówienia powierzona
podwykonawcom
Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy jej
treść, w szczególności treść istotnych dla stron postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy. Oświadczamy, że przedstawiona cena ofertowa jest ceną o charakterze
ryczałtowym i obejmuje cały zakres wymagań ujęty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
zaproponowanym przez zamawiającego, nie później niż do kooca okresu związania z ofertą.

-------------------------------------------------------------------------------------Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowośd i data: ....................................................

