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ZMIANA SrWz

"Usfuga przeprowadzenia kursu dla samodzielnych księgowych oraz kursu kadry i face w
praktyce dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"

Kursy realizowane będą dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Podniesienie jakości

kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze" POWR.03.05.00-00-z050/78,
współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych,

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie art. 38 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz,

1843.) Zamawiający zmienia termin składania ofert aTaz termin otwarcia ofert.

W związku zpov"yższlrm, zmianie ulegają zapisy SIWZ w następującym zakresie:

i. W SIWZ zmianie ulega:

Było:

11.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
Iub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożonaw przetargu nieograniczonym pn. 
"Usfuga 

przeprowadzenia kursu dla
samodzielnych lłsięgowych oraz kursu kadry i płace w praktyce dla studentów
Mazowieckiej Uczetni Publicznej w Płoclr:u"

- DA.PM.232.85.2019.
Nie onvierać orzedz7.12.2019 r. sodz. 9:00.

11.14. Wykonawca może, przed uph7wem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
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Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn.

"Usłrrga 
przeprouładzenia kursu dla samodzielnych lsięgowych oraz kureu lodry i

płace w pralcyce dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onvierać przed 27.L2.20l9 r. sodz.9:00.

Oświadczenie o wycofaniu oferr}, musi zawierać co najmniej nazwę i adres
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferry wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. 
"Usfuga

przeprowadzenia lnrreu dla samodzielnyó lrsięgowych oraz kursu kadry i płace w
praktyce dla studentów Mazowieckiei Uczelni Publicznej w Płocku'
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onvierać ptzedz7.I2.20l9 r. sodz.9:00.

Oświadczenie _o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

11. Miejsce oraz termin sHadania i otrrarcia ofert.
11.13. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego - Mazowiecka Uczelnia

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pok. B 202, do dnia
27.12.2019 roku do godz. 08.45.

II.I4. Otwarcie ofert nastąpi 27.12.2019 roku o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego,
sala B 104.

powinno bvć:

11.17.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożonaw przetargu nieograniczonym pn. 
"Usługa 

przeprowadzenia kursu dla
samodzielnych }sięgovrych oraz kursu k"dry i płace w praktyce dla strrdentów
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onnrierać orzed 08.01.2020 r. sodz.09:00.

11.18. Wykonawca może, przed upĘwem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
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11.19. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonĄ w przetargu nieograniczonym pn.

"Usfuga 
przeprowadzenia kursu dla samodzielnych lłsięgowych oraz kursu k"dry i

płace w praktyce dla studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onrierać prued08.01.2020 L gdz.09:00.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

11.20. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innyrrr opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczon)łm pn. 
"Usfuga

przeprowadzenia *ursu dla samodzielnych księgowych oraz kursu kadry i płace w
pralrtyce dla snrdentórnr IVlazourieckiej Ucze]:ri Publicznej w Płocku"
- DA.PM.232.85.2019.
Nie onłderać przed 08.01.2020 r. sodz.09:00.

Oświadczenie o zmianie oferty
wykonawcy.

zawierać nazwę i adres wykonawry oraz podpis

l2.Miejsce oraz termin składania i onnarcia ofert.
12.1Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego - Mazowiecka Uczelnia

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pok. B 202, do dnia
08.01.2020 r. godz. 08:45.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi 08.01.2020 r. godz.09:00 w siedzibie Zamawiającego, sala B
104.
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