
 
 
 
 

 

Warszawa, dn. 24.06.2020 r. 

MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U 

 

Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu przetargowym na Przygotowanie  

i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa 

mazowieckiego”, poprzez modyfikację treści SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ,  

w następujący sposób: 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

1-SIWZ: 

 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 
Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał co najmniej 3 usługi badawcze polegające na organizacji i przeprowadzeniu 

jakościowych badań społecznych z użyciem metody zarówno IDI i CATI 

zakończonych sporządzeniem raportu. Forma weryfikacji – wykaz na podstawie 

zał. do nr 7 do SIWZ. 

 
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 
Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał co najmniej 3 usługi badawcze polegające na organizacji i przeprowadzeniu 

badań społecznych z użyciem metody zarówno IDI i CATI zakończonych 

sporządzeniem raportu. Forma weryfikacji – wykaz na podstawie zał. do nr 7 do 

SIWZ. 



 
 
 

 
 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

2- Rozdział XII. Opis sposobu przygotowywania ofert- pkt.10 

 
Oferta na 

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej 

znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U 

Nie otwierać przed dniem: 25.06.2020 r., godz. 10:30 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

Oferta na 

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie 

województwa mazowieckiego”. 

znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U 

Nie otwierać przed dniem: 1.07.2020 r., godz. 11:00 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

3- Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 25.06.2020 r. do 

godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,   

w Kancelarii Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 

położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej- VI piętro.  

  
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 1.07.2020 r. do 

godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,   

w Kancelarii Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 

położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej- VI piętro.  

  



 
 
 

 
 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

3. VII. Harmonogram realizacji badania 

d) w terminie do 14 dni od ostatecznie przyjętego raportu metodologicznego – 

Wykonawca przekazuje projekt raportu końcowego Zamawiającemu w formie 

elektronicznej (e-mail), 

 
 
TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

 

d) w terminie do 40 dni od ostatecznie przyjętego raportu metodologicznego –

Wykonawca przekazuje projekt raportu końcowego Zamawiającemu w formie 

elektronicznej (e-mail), 

 
Jednocześnie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej zaktualizowany SIWZ 

oraz Załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

/-/ Andrzej Rzewiński 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Karolina Machałowska 

Inspektor 

Wydział Zamówień Publicznych 

karolina.machalowska@mcps.com.pl 

tel. 22 622 42 42 w. 79 

mailto:karolina.machalowska@mcps.com.pl

