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Płock, dn. 21.10.2019 r.

DA"PM.232.67.2079
Mazowiecka uczelnia publiczna

Pl. Dąbrowskiego 2
a9-402 Płock
tel./fax (. . .) 24 366-54-21,/(. . .) 24 366-54-02
http:l www,pwszBlock.pl
e-mail: zamowienia@pwszplock.pl
NIP 77 4-24-7 2-62a; REGON 6 1 1 038403

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

Doryczy postępowania,,Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych ,,Negocjacje

i mediacje" w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku".

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie art" 38

ust" 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz" 1986,

z póŹn. zm.) - zwanei dale ,,Pzp", informuje iż zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne, w zakresie terminu składania ofert:

Było:

10"13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne o nie musi zawierać oznaczenie:

10.14. Wykonawca może, przed uphrrwem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

10.15, W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, ze ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferfy, wykonawca umieszcza w zamkniętej

ie lub inn niu, która musi zawierać oznaczenie:

l

,,Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomolvych ,,Negocjacje i
mediacje" w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku"

DA.PM.232.67.2019. Nie otwierać do24.10.2019 r. eodz. 10:00

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu pn. ,,Świadczenie usług
edukaclnych na studiach podyplomowych ,,Negocjacje i mediacje" w Mazowieckiej
Uczelni Publicznej w Płocku"

DA.PM.232 .67 .2019. Nie otwiera ć da 24.10.20 1 9 r. sodz. 1 0 :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,

w przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenle, że ofertę

zmienia, określając zakres tych zmian. oświadczenie o zmianie oferty wykonawca

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać

j w postępowaniu pn, "Świadczenie 
usług

edukaclnych na studiach podyplomowyclr ,,Negocjacje i mediacje" w Mazowieckiej

Uczelni Publicznej w Płocku"

DA.PM.232.67.2019,Nieotwieraćdo24.10.2019r.godz.10:00

oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis

wykonawcy,
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

11.1.Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego _ Mazowiecka Uczelnia

Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora,

pok. B 2O2, do dnia 24,10,2019 roku do godz, 9,45,

7L2. Otwarcie ofert nastąpi24.10.201,9 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, sala

B 104.

Powinno być:

0.14, Wykonawca moze,

wycofać ofertę.

W przypadku wycofania
wycofuje. Oświadczenie

przed upĘwem terminu do składania ofert, zmienić lub

rcie lub inn iu, która musi zawierać oznaczenie:

10.16.

10.15"

oznaczenle:

oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę

o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej

ffikacfnych na studiach podyplomołvych ,,Negocjacje i

rnediacje" w Mazowieckiej Uczelni Pubiicznej w Płocku"

DA,PM.232 .67 .2O1g, Nie otwierać do 28, 1 0, 2O tźr.eod,Jqlq

oświadczeni"o*y.@wPoStęPowaniupn',,Świadczenieusług
edukaclnych na studiach podyplomowych ,,Negocjacje i mediacje" w Mazowieckiej

Uczelni Publicznej w Płocku"

DA'PM.232.67"2OI9,Nieotwieraćdo28.10.2019r.godz.10:00



10.16.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o łvycofaniu oferty oraz podPis osobY

lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

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 innym opakowaniu, która musi zawieraĆ

oznaczenle:

Oświadczeniu o ,.ni*ie of.riy złozonej w postępowaniu pn. ,,Świadczenie usług

edukacyjnych na studiach podyplomowych ,,Negocjacje i mediacje" w Mazowieckiej

Uczelni Publicznej w Płocku"

DA.PM.232 .67.2OI9. Nie otwierać do 28.i0.2019 r. godz. 10:00

oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podPis

wykonawcy"
11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego - Mazowiecka Uczelnia
publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria Kanclerza i Kwestora,

pok. B 2O2, do dnia 28,10.2019 roku do godz, 9,45,

11.2. otwarcie ofert nastąpi 28.10.2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,

sala

B 104.
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