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Odpowiedź na Zapytanie nr 1 do SIWZ 1/2010

W dniu 16.08.2010  roku wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące SIWZ:
Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na płytach CD i  DVD  w pakietach 
do zajęć realizowanych w Projekcie pn. „Równe szanse dla wszystkich” w roku szkolnym 20010/2011 w  II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie o treści:

1. W załączniku 1f  w pozycji 7 figuruje tytuł „Chemia Mega pakiet maturalny 2009 „ Operon  (vademecum + 2 
x testy)-tytuł ten jest wyczerpany.
Czy można dopuścić w zamian  „Chemia Mega pakiet maturalny 2010” ?

2. W załączeniu 1g  w pozycji 6 figuruje tytuł „Encyklopedia szkolna Historia” WSIP oprawa twarda w 
obwolucie. Tytuł jest wyczerpany Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne nie przewiduje dodruku. Prosimy o 
wycofanie tytułu z listy przetargowej  lub zastąpienie go tytułem alternatywnym.

3. W załączniku 1i   w pozycji 9 figuruje tytuł „Żubr żuł żuchwą żurawinę”  Tytuł jest wyczerpany. Prosimy o 
wycofanie tytułu z listy przetargowej lub zastąpienie go tytułem alternatywnym.

W pozycji 19 figuruje tytuł ”Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych”   tytuł  jest wyczerpany. 
Prosimy o wycofanie tytułu  z listy przetargowej lub zastąpienie go tytułem alternatywnym.  

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 6 – Chemia i  Geografia – załącznik nr 1f  do SIWZ pozycja 7

Ad.1 Tak. Zamawiający  dopuszcza zamianę powyższych tytułów najnowszą edycję  „ Chemia Mega pakiet maturalny 
2010”  Operon  (vademecum + 2 x testy).

Pakiet Nr 7 - – Historia i Wiedza o społeczeństwie – załącznik nr 1g  do SIWZ – pozycja 6

Ad.2 Tak zamawiający dopuszcza tytuł alternatywny „Europa Między Wschodem a Zachodem” Norman 
Davis, Wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK , oprawa twarda.

Pakiet Nr 9 Język Polski, Literatura, Wiedza o teatrze i Chrześcijańskie Dziedzictwo -załącznik nr 1i  do SIWZ 
– pozycja 9 i 19

Ad. 3
-pozycja 9 
Zamawiający dopuszcza tytuł alternatywny "Język polski 3, Opowieść o człowieku - wybór tekstów 
pomocniczych, klasa 3" ; Wydawnictwo Znak,

-pozycja 19
Zamawiający wycofuje tytuł z listy przetargowej.

W związku z  wprowadzoną modyfikacją do SIWZ  Zamawiający nie przedłuża termin składania 
ofert. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert -
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów 
– sekretariat szkoły do dnia 20.08.2010r. do godziny 9:00.

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - 
        II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 

Głogów w gabinecie dyrektora szkoły w dniu 20.08.2010r. o godzinie 9:30.

 Z poważaniem – Dyrektor  Tomasz Kuziak

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


	             					
	 

