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MODYFIKACJAMODYFIKACJAMODYFIKACJAMODYFIKACJA    
    

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. świadczeniedotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. świadczeniedotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. świadczeniedotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. świadczenie    usług w zakresie szkoleń i spotkania usług w zakresie szkoleń i spotkania usług w zakresie szkoleń i spotkania usług w zakresie szkoleń i spotkania 

informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy –––– mniej mniej mniej mniej przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze  przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze  przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze  przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

    
1. W rozdziale IV Wykonawca dołączy do oferty – skreśla się pkt 4.2 („Zaświadczenie o wpisie do rejestru 

instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej”). 

2. W rozdziale IV Wykonawca dołączy do oferty – pkt 4.3 otrzymuje brzmienie 4.2 
3. W rozdziale IV Wykonawca dołączy do oferty – pkt 4.4 otrzymuje brzmienie 4.3 

 
 
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z zaproszeniem ofertowym.Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z zaproszeniem ofertowym.Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z zaproszeniem ofertowym.Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako sprzeczne z zaproszeniem ofertowym.    

    
W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.  W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.  W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.  W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.   


