MCPS.S/DK/072-32/2018
Warszawa, 6 listopada 2018 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: zorganizowanie jednodniowej konferencji pt. „Wolontariat jako forma
towarzyszenia i wspierania seniorów”, połączonej z obchodami „Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza”
Zamawiający informuje o zmianie zapisów Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie poniżej.
Treść przed zmianą:
1. IWZ rozdz. VIII:
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 12 listopada 2018 r.
do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A,
w sekretariacie znajdującym się na III p.
2) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy
umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz:
Oferta na:
„Oferta na organizację jednodniowej konferencji pt. Wolontariat jako forma towarzyszenia
i wspierania seniorów, połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”
Znak sprawy: MCPS.S/DK/072-32/2018
3)
4)
5)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2018 r., o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego, położonej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w pok. 621 (VI p.).
Oferty złożone lub przesłane drogą elektroniczną po upływie terminu składania ofert nie będą
rozpatrywane.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo wycofaniu oferty winno być doręczone
Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty
i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Treść po zmianie:
1. IWZ rozdz. VIII:
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 13 listopada 2018 r.
do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A,
w sekretariacie znajdującym się na III p.
2) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy
umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz:

Oferta na:
„Oferta na organizację jednodniowej konferencji pt. Wolontariat jako forma towarzyszenia
i wspierania seniorów, połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”
Znak sprawy: MCPS.S/DK/072-32/2018
6)
7)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
położonej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w pok. 621 (VI p.).
Oferty złożone lub przesłane drogą elektroniczną po upływie terminu składania ofert nie będą
rozpatrywane.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo wycofaniu oferty winno być doręczone
Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty
i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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