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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a
Warszawa
02-002
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Lejzerowicz
Tel.:  +48 226223306/43
E-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl 
Faks:  +48 226224732
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mcps.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DWUDNIOWE WARSZTATY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA OFERT I ROZLICZANIA DOTACJI
Numer referencyjny: MCPS.PSN/PL/072-14/19

II.1.2) Główny kod CPV
80522000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Organizacja warsztatów ma na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z
zakresu przygotowywania ofert i rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m. in.
w kontekście zmiany ramowych wzorów ofert w związku z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl
http://www.mcps.com.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: MCPSMazovia
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-141430
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-486188
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mcps.com.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/ Więcej
informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mcps.com.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/ Więcej
informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486188-2019:TEXT:PL:HTML
http://bip.mcps.com.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
http://bip.mcps.com.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl

