UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Warszawa, 08 .01.2021 roku
DZP.371.65.2020
Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest : „Obsługa prawna w zakresie spraw związanych z
działalnością Uczelni”.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w oparciu o treść rozdziału II.5
Ogłoszenia zmienia jego treść w sposób następujący:
I.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane dalej Ogłoszeniem:

•

Rozdział VII Ogłoszenia Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów pkt 2
BYŁO:
„2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI, a także pełnomocnictwa,
składane lub uzupełniane na wezwanie Zamawiającego, winny być złożone za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.”
JEST:
„2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI, a także
pełnomocnictwa, składane lub uzupełniane na wezwanie Zamawiającego, winny być złożone za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferty składa
się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. „

•

Rozdział XI Ogłoszenia Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1, pkt 2, pkt 4, zapisy
dotyczący oznakowania kopert w pkt 5
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce składnia ofert:
BYŁO:
1. Miejsce składania ofert:
e-mail: dzp@uksw.edu.pl
2. Termin składania ofert:
12.01.2021 r. godz. 10:00
4. Termin otwarcia ofert:
12.01.2021 r. godz. 11:00.
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JEST:
1. Miejsce składania ofert:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Kancelaria Ogólna (Nowy Gmach – poziom 2, pokój nr 121), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
2. Termin składania ofert:
15.01.2021 r. godz. 10:00
4. Termin otwarcia ofert:
15.01.2021 r. godz. 11:00.
W pkt 5 zmianie ulega następujący zapis dotyczący oznakowania kopert:
BYŁO:
„NIE OTWIERAĆ PRZED: 12.01.2021 r. GODZ. 11.00”
JEST:
„NIE OTWIERAĆ PRZED: 15.01.2021 r. GODZ. 11.00”
•

Rozdział XII Ogłoszenia Opis sposobu obliczenia ceny pkt 6
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia poprzez usunięcie pkt. 6, który zawierał następujące zapisy:
„ 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli cena za jedną godzinę świadczenia usługi
wyniesie powyżej 200 zł netto.”
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Formularz ofertowy:

II.
•

Zamawiający zmienia powyższy załącznik poprzez następujące zmiany w tabeli dotyczącej kalkulacji
szczegółowej:

- kolumna „Liczba godzin”:
BYŁO: „1200*
*orientacyjna liczba godzin (ok. 100 godzin/miesiąc). Powyższa wartość jest wartością szacunkową
potrzebna do złożenia oferty i może ulec zmianie”
JEST: „996*
*orientacyjna liczba godzin (ok. 83 godzin/miesiąc). Powyższa wartość jest wartością szacunkową
potrzebną do złożenia oferty i może ulec zmianie”
- kolumna „Cena netto za 1 godzinę **”:
Zamawiający usuwa odnośnik „**” oraz dotyczący odnośnika zapis: „** Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, jeżeli cena za jedną godzinę świadczenia usługi wyniesie powyżej 200 zł netto.”
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Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej jako wiążący nowy (uwzgledniający
powyższe zmiany) wzór załącznika nr 1– Plik o nazwie: „Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy —
zmiana”.

Zatwierdzono:
ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
/-/ mgr Piotr Cieślikowski
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