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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z późń. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5
dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1.
Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej: „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie
1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz „Doświadczeni
i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a)
Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega treść „FORMULARZ OFERTY”, o którym mowa
w Rozdział II „FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI” Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. W związku z tym, Zamawiający udostępnia zmodyfikowany „FORMULARZ OFERTY”
stanowiący załącznik do przedmiotowej informacji.
Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że modyfikacji uległo zdanie w „FORMULARZ OFERTY”, które
miało brzmienie: „2) Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować 14 dni od daty podpisania umowy,
nie później niż do 31.08.2007 r.„. Prawidłowe brzmienie tego zdania, po modyfikacji, to: „2) Oświadczamy, że
zamówienie będziemy realizować 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.08.2007 r.”.
Zamawiający traktuje powyższą modyfikację, jako omyłką pisarską, z uwagi na fakt, iż prawidłowe dane
dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały dodatkowo ujęte w „OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU
z dnia 06.07.2007 r. zamieszczonego poprzez portal UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I
„INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW” pkt. 7.1 oraz Rozdział III „WZÓR UMOWY” w § 2.
Zgodnie z zapisami w specyfikacji zmodyfikowany „FORMULARZ OFERTY” staje się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dotyczy kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania o czym mowa w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert o czym mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sporz:
Dariusz Jankowski (PUP Kwidzyn)
Kwidzyn, dnia 10 lipca 2007 r.
/-/
Jerzy Bartnicki

Załacznik:
1. Zmodyfikowany „FORMULARZ OFERTY” - stron 2.

Europejski Fundusz Społeczny w ramach SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży,
Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
projekty realizowane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
tel./fax 055 646 19 00, gdkw@praca.gov.pl, http://www.bip.pupkwidzyn.pl/
ZP/PN/8/2007/RP
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Załącznik nr1
do informacji dotyczącej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10 lipca 2007 r.

FORMULARZ OFERTY
................................................
(miejscowość, data)
.........................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
tel./fax. .....................................................................

Do
Powiatowego Urzędu Pracy
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu
zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a)
Wspieranie młodzieży na rynku pracy,
b) „Doświadczeni
i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych,
w tym długotrwale bezrobotnych,
a)

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
my niżej podpisani:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców/

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
Składamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia i oferujemy wykonanie usługi o za cenę:
Brutto - ..................................................................................................................................................
Słownie złotych ....................................................................................................................................
1)

Oświadczamy, że posiadamy wiedzę z zakresu kryteriów i warunków stawianych
podmiotom wdrażającym programy finansowane z funduszy strukturalnych.
Europejski Fundusz Społeczny w ramach SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży,
Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
projekty realizowane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
tel./fax 055 646 19 00, gdkw@praca.gov.pl, http://www.bip.pupkwidzyn.pl/
ZP/PN/8/2007/RP

Projekty „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” oraz
„Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
oraz ze środków budżetowych.
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować 30 dni od daty podpisania umowy, nie
później niż do 31.08.2007 r.
Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30 w dniach i godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00 – 15.00
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą umową na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Ofertę niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................
7. .........................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................
9. .........................................................................................................................................
10. .........................................................................................................................................

Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
..........................................................................

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Europejski Fundusz Społeczny w ramach SPO RZL Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży,
Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
projekty realizowane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
tel./fax 055 646 19 00, gdkw@praca.gov.pl, http://www.bip.pupkwidzyn.pl/
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