MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 09 maja 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Zorganizowanie kompleksowej obsługi i przeprowadzenie szkoleń dla
pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w latach2018-2019” (znak sprawy: BOU-IV.272.3.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że dokonuje zmiany terminu składania i
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w następujący sposób
1. termin składania ofert: 11 maja 2018, godz. 09:30
2. termin otwarcia ofert: 11 maja 2018, godz. 10:00.
W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany:
1.

treści rozdziału IX ogłoszenia o zamówieniu (specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
który przyjmuje następujące brzmienie:
„ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej
w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.3.2018 – zorganizowanie kompleksowej
obsługi i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w latach 2018 -2019 r.
Nie otwierać przed 11 maja 2018 r. przed godz. 10:00.

Zakup realizowany w ramach projektu nr 12/7-2017/OG-FAMI „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z
cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych współfinansowanego z Programu
Krajowego Funduszu, Azylu, Migracji i Integracji”

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz. 09:30.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.”
2.

treści rozdziału XI ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu (specyfikacji istotnych warunków
zamówienia), który przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 11 maja 2018r o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.”

Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.
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