
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi 

dumnie” 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Postępowanie o numerze  P/PIP/02/2017 – z dnia 

21.07.2017 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościerzynie 83-400, ul. Przemysłowa 3. 

Adres strony internetowej : www.inkubatorkoscierzyna.com.pl.  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt. 4. 

 W ogłoszeniu jest:  

4. Etapy postępowania Postępowanie składa się z następujących etapów:  

− Upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, na stronie www 

Zamawiającego oraz BIP Lidera Projektu,  

− Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego,  

− Składanie ofert,  

− Badanie i ocena złożonych ofert,  

− Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,  

− Zawarcie umowy,  

− Informacja  o udzieleniu zamówienia albo informacja o nieudzieleniu zamówienia 

 W ogłoszeniu powinno być:  
 

4. Etapy postępowania Postępowanie składa się z następujących etapów:  

− Upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, na stronie www 

Zamawiającego oraz na stronie www Lidera Projektu,  

− Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego,  

− Składanie ofert,  

− Badanie i ocena złożonych ofert,  

− Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,  

− Zawarcie umowy,  

− Informacja  o udzieleniu zamówienia albo informacja o nieudzieleniu zamówienia 

2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt. 11. 

 W ogłoszeniu jest:  



 
 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wykonawca może zwracać się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie 

później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o 

którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła 

zapytania zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz stronie internetowej BIP Gminy Skarszewy. Pytania należy kierować w 

formie pisemnej na adres: Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, 83-400 Kościerzyna, ul. 

Przemysłowa 3, pocztą elektroniczną na adres: biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl. 

Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od 

godziny 8.00 do godziny 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami 

urzędowania Zamawiającego, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana 

za wniesioną tego dnia. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do 

kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 W ogłoszeniu powinno być:  
 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wykonawca może zwracać się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie 

później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o 

którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła 

zapytania zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz stronie internetowej Gminy Skarszewy. Pytania należy kierować w formie 

pisemnej na adres: Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, 83-400 Kościerzyna, ul. 

Przemysłowa 3, pocztą elektroniczną na adres: biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl. 

Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od 

godziny 8.00 do godziny 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami 

urzędowania Zamawiającego, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana 

za wniesioną tego dnia. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do 

kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

3. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 4 do zapytania 

 ofertowego. 

 W ogłoszeniu jest:  



 
 

Wykonane przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 

dwie usługi polegające na realizacji kursów dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 

wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

obejmujące łącznie co najmniej 40 nauczycieli 

 

 W ogłoszeniu powinno być:  

Wykonane przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 

dwie usługi polegające na realizacji kursów dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 

wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

obejmujące łącznie co najmniej 30 nauczycieli 

 


