Warszawa, dn. 30.09.2018
INFORMACJE O ZMIENIE TREŚCI ZAPYTANIA
Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.09.2018 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności pod tytułem Zakup
sprzętu ogłoszenie nr 8/FREE/POPC/3.2/ dla projektu pn. „Kod do przyszłości”, dla którego Zamawiający otrzymał
dofinansowanie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.

W dniu 30.09.2018 r. zostały naniesione zmiany w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej zestawienie zmian:
Zostało dopisane:
1. litera E pkt 16 Zapytania ofertowego – Zamawiający dopisuje pkt f) w kształcie: wadium nie zostało wniesione
lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (tj. niezgodny z wymaganym przez Zamawiającego).
2. litera H Zapytania ofertowego – Zamawiający dopisuje pkt 5 w kształcie: Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający wykreśla w literze E Zapytania ofertowego pkt 6 i zastępuje go następującą treścią:
6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 39 000,00 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
a. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
b. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj.:
89 1240 2887 1111 0010 8195 9539. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium” oraz sygnaturę postępowania:
Zapytanie ofertowe nr 8/FREE/POPC/3.2
c. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.10.2018
godzina 08:00
d. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku
Zamawiającego kwotą wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej, Zamawiający uzna wadium,
które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
e. Wykonawca dołącza (wpina) do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium lub jego kopię,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
f. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
g. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po
zawarciu umowy.
h. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
i. Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w
złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na
rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
j. Zamawiający zatrzyma wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
k. Zasady wnoszenia wadium, określone w tej części zapytania ofertowego, dotyczą również przedłużania ważności
wadium.
l. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej
formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą.”
Dopisane do specyfikacji klocków w literze B pkt. 2, tabelka:
Obsługa
Dedykowana, dla specjalnej linii klocków edukacyjnych, telefoniczna linia pomocy
technicznej dla użytkowników końcowych (dni robocze, w godzinach 9:00 - 16:00) w ilości
minimum 24 godzin do wykorzystania w przeciągu 2 lat.
Zamawiający wymaga, aby w ramach zamówienia Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu
zamówienia ( klocków) przeprowadził szkolenie instruktażowe dla co najmniej 20
nauczycieli (trenerów) przez trenera certyfikowanego przez producenta dostarczonego
przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno trwać min. 6 godzin dydaktycznych (45 min.)
i odbyć się w miejscu i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Dedykowana, dla tabletów, telefoniczna linia pomocy technicznej dla użytkowników
końcowych (dni robocze, w godzinach 9:00 - 16:00) w ilości minimum 24 godzin do
wykorzystania w przeciągu 2 lat.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany terminu składania oferty. Został on wydłużony do dnia 10.10.2018 r. do
godziny 08:00.

