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Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

 

Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE NR DWNZKŚ.272.12.2021.MP 

 

Przedmiotem którego jest: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych „Metody 

statystyczne w badaniach społecznych” oraz „ Zastosowanie metod 

statystycznych do analizy danych z zakresu meteorologii i hydrologii”  dla Wydziału 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w  ramach projektu pn. „Zintegrowany Program 

Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023” POWR.03.05.00-00-Z304/17, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.4 Kompleksowe 

programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

INFORMACJA NR  1 -  Korekta treści  Zapytania  ofertowego nr 
DWNZKŚ.272.12.2021.MP 

 
 

Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający, w związku z błędami w treści w dziale XII Zapytania 

ofertowego dokonuje następujących korekt: 

1. W pkt. 4  

Jest: 

4.Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności: 

2.jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert 

3.jest niezgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego lub jej treść nie odpowiada 

treści niniejszego zapytania (w tym Wykonawca, złożył ofertę w innej formie, bądź nie 

zał. wymaganej tabliczki lub tabliczka nie spełnia wymagań określonych przez 

Zamawiającego). 

4.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

5.zawiera błędy w obliczeniu ceny 

6.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

7.zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Winno być: 

4.Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności: 

1.jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert 

2.jest niezgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego lub jej treść nie odpowiada 
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treści niniejszego zapytania (w tym Wykonawca, złożył ofertę w innej formie) 

3.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

4.zawiera błędy w obliczeniu ceny 

     5.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

     6.zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z 

obowiązującymi    przepisami. 

2. W pkt 8 

Jest: 

8.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach i zasadach 

określonych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. Wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o którym mowa w zał. nr  4 do Zapytania 

ofertowego. 

Winno być: 

 

8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach i zasadach 

określonych w   Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  

 

Jednocześnie zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.uni.wroc.pl treść  Zapytania 

Ofertowego z poprawnymi zapisami w dziale XII dotyczącym wyboru oferty i formalności  związanych 

z zawarciem umowy. 

 

 

 

Informację przekazała: 

mgr Magdalena Pisarska  

 


