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        Ruda Śląska, 26.11.2014 

Nr sprawy SP20.2701.2.2014 

 

 

 

Wg rozdzielnika 

 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Usługę cateringową polegającą na 
przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej” 
 

 

 

 Działając na podstawie  art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (j. t.  Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm), Zamawiający - Miasto 
Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6,41-709 Ruda Śląska, Szkoła Podstawowa nr 20, 
ul. Wyzwolania 11, 41-707 Ruda Śląska, przekazuje w załączeniu treść zapytania do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) kierowanego do Zamawiającego  i 
poniżej udziela na nie odpowiedzi:  
 

 

Zapytanie nr 1 

Prosimy o wskazanie lokalizacji poszczególnych oddziałów, do których należy dostarczać 
posiłki z rozbiciem na ilości dostarczanych posiłków do poszczególnych lokalizacji. 
 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 

Miejsce dostarczania posiłków do wszystkich oddziałów wymienionych w postępowaniu   
nr SP20.2701.2.2014 znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Wyzwolenia 11. 
 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż na przedłuża termin składania ofert do dnia 

04.12.2014 do godz. 10:30.  

 

Mając na uwadze powyższe zmianie ulegają  następujące zapisy w SIWZ:  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 20, 41-707 Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 11 (pokój nr 8) nie później 

niż do dnia 04.12.2014r. do godziny 10:30. 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 04.12.2014r. o godzinie 

10:40 w gabinecie dyrektora w siedzibie Zamawiającego. 
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3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami 

oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a) koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im.M. Konopnickiej 

41-707 Ruda Śląska 

 ul. Wyzwolenia 11 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na: Usługa cateringowa polegająca na 

przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do placówki oświatowej w Rudzie 

Śląskiej” - Nie otwierać przed  04.12.2014 r. godz. 10.40 

 

b) koperta wewnętrzna: 

      powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i 

adres Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- Wykonawca, który zadał zapytanie,  

- strona internetowa Zamawiającego 

- aa. 


