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Kielce, dnia 01.06.2022r. 

SR-II.272.2.81.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

rozeznania rynku pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. 

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego                         

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego 

 

Zamawiający, działając na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021r. w związku z art. 

286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 

1129 z późń. zm.), informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

1. Miejsce zmiany: Zapytanie ofertowe poprzez zmianę zapisów w nowym brzmieniu: 

1) pierwszego zdania w ust. 3. Termin realizacji: 

BYŁO: 

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2022r. wg 

uzgodnionego przez Strony harmonogramu. 

 

JEST: 

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022r. wg 

uzgodnionego przez Strony harmonogramu. 

 

2) w ust. 9. pkt 1. Termin złożenia oferty: 

BYŁO: 

Oferty należy składać do dnia 02.06.2022r. na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl. 

 

JEST: 

Oferty należy składać do dnia 08.06.2022r. na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl. 
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3) w ust. 11. pkt 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

BYŁO: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.07.2022r. 

 

JEST: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.07.2022r. 

 

W załączeniu zmienione Zapytanie ofertowe. 

 

2. Miejsce zmiany: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy poprzez zmianę zapisów w 

nowym brzmieniu w pkt 5): 

BYŁO: 

Oświadczam, że uznaję się związanym niniejszą ofertą do dnia 01.07.2022r. 

 

JEST: 

Oświadczam, że uznaję się związanym niniejszą ofertą do dnia 07.07.2022r. 

 

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

 

3. Miejsce zmiany: Załącznik nr 5 – Wzór umowy poprzez zmianę zapisu w § 1 ust. 4 

umowy pierwsze zdanie: 

BYŁO: 

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2022r. wg 

uzgodnionego przez Strony harmonogramu. 

 

JEST: 

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022r. wg 

uzgodnionego przez Strony harmonogramu. 

 

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban 

 

 

 


