Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK
Z DNIA 30 lipca 2018 r.
Na podstawie postanowień Rozdziału XIII ust. 4 Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z
DNIA 30 lipca 2018 r. niniejszym dokonuje zmiany postanowień ogłoszonego Zapytania ofertowego nr
4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. w następującym zakresie:
I. ZMIENIA SIĘ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.:
1. Zmienia się postanowienia Rozdziału III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- ust. 5 pkt. 2) poprzez nadanie mu nowego brzmienia
„2) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, celem przeprowadzenia seminariów
specjalistycznych zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu
(dalej jako: Prowadzący seminaria) i przekazania Zamawiającemu wykazu kadry oraz
poinformowania Prowadzących seminaria o powierzeniu Zamawiającemu przetwarzania
danych osobowych tych osób na podstawie odrębnej umowy, w terminie nie później aniżeli na
dwa dni robocze przez datą rozpoczęcia każdego ze zjazdów zgodnie z Harmonogramem, o
którym mowa w ust. 5 pkt. 1) niniejszego paragrafu. Przetwarzanie danych osobowych przez
Zamawiającego odbywa się w celu realizacji cyklu seminariów „USA & China Gate”, a
ponadto zarządzania, ewaluacji, sprawozdawczości, monitorowania i raportowania Projektu.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Zamawiającego w zakresie usług
prawnych, hostingodawcy, a także Partnerzy Projektu. Dane osobowe przetwarzane będą przez
czas realizacji Projektu tj. do 30 czerwca 2023 r. a w celu ewaluacji programu do 31 grudnia
2034 r. Kategorie czynności przetwarzania danych osobowych: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, porządkowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie,
wykonywanie kopii zapasowych Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego,”
2. Zmienia się postanowienia Rozdziału III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- ust. 5 pkt. 8) poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„8) udzielenia Zamawiającemu oraz Uczestnikom prawa do korzystania z materiałów
dydaktycznych, opracowywanych na potrzeby poszczególnych seminariów oraz
Zamawiającemu dodatkowego prawa do opublikowania treści materiałów dydaktycznych na
stronie internetowej projektu pod adresem: www.brokereksportowy.pl ; Zamawiający, ani też
Uczestnicy nie będą zobowiązani do zwrotu udostępnionych im egzemplarzy materiałów
dydaktycznych.”
3. Zmienia się postanowienia Rozdziału III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- ust. 5 pkt. 9 ) poprzez jego skreślenie.
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II. ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY (DO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO)
1. Zmienia się postanowienia ust. 1 Formularza ofertowego poprzez wykreślenie treści:
„w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do materiałów dydaktycznych dla Uczestników i
udzielenia upoważnienia do wykonania w imieniu Wykonawcy autorskich praw osobistych do
materiałów dydaktycznych, w tym decydowania o pierwszym rozpowszechnieniu …………….. zł
(słownie……………………..…………………………....….) brutto.”
w związku z czym otrzymuje on brzmienie następujące:
„1. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia wskazanego wyżej zgodnie z warunkami
wynikającymi z Zapytania ofertowego oraz Wzoru Umowy z Wykonawcą stanowiącego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego za cenę (wynagrodzenie):
…………………………… zł (słownie: ……………………………………..) brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy wyczerpuje w całości roszczenie z tytułu realizacji Przedmiotu
Zamówienia. Wyżej wskazane wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności
publicznoprawne (w szczególności: podatek VAT, składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne i podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej).”
III. ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ (DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
1. Zmienia się postanowienia § 2 ust. 5 pkt. 2) Wzoru Umowy z Wykonawcą poprzez nadanie
mu nowego brzmienia:
„2) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, celem przeprowadzenia seminariów
specjalistycznych zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu
(dalej jako: Prowadzący seminaria) i przekazania Zamawiającemu wykazu kadry oraz
poinformowania Prowadzących seminaria o powierzeniu Zamawiającemu przetwarzania
danych osobowych tych osób na podstawie odrębnej umowy, w terminie nie później aniżeli na
dwa dni robocze przez datą rozpoczęcia każdego ze zjazdów zgodnie z Harmonogramem, o
którym mowa w ust. 5 pkt. 1) niniejszego paragrafu. Przetwarzanie danych osobowych przez
Zamawiającego odbywa się w celu realizacji cyklu seminariów „USA & China Gate”, a
ponadto zarządzania, ewaluacji, sprawozdawczości, monitorowania i raportowania Projektu.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Zamawiającego w zakresie usług
prawnych, hostingodawcy, a także Partnerzy Projektu. Dane osobowe przetwarzane będą przez
czas realizacji Projektu tj. do 30 czerwca 2023 r. a w celu ewaluacji programu do 31 grudnia
2034 r. Kategorie czynności przetwarzania danych osobowych: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, porządkowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie,
wykonywanie kopii zapasowych Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego,”
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2. Zmienia się postanowienia § 2 ust. 5 pkt. 8) Wzoru Umowy z Wykonawcą poprzez nadanie
mu nowego brzmienia:
„8) udzielenia Zamawiającemu oraz Uczestnikom prawa do korzystania z materiałów
dydaktycznych, opracowywanych na potrzeby poszczególnych seminariów oraz
Zamawiającemu dodatkowego prawa do opublikowania treści materiałów dydaktycznych na
stronie internetowej projektu pod adresem: www.brokereksportowy.pl ; Zamawiający, ani też
Uczestnicy nie będą zobowiązani do zwrotu udostępnionych im egzemplarzy materiałów
dydaktycznych.”
3.Zmienia się § 2 ust. 5 pkt. 9) Wzoru Umowy z Wykonawcą poprzez jego wykreślenie treści.
4.Zmienia się § 5 ust. 1 Wzoru Umowy z Wykonawcą poprzez wykreślenie treści:
„w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do materiałów dydaktycznych, o których mowa w §
2, ust. 5, pkt. 3) niniejszej Umowy i udzielenia upoważnienia do wykonania w imieniu Wykonawcy
autorskich praw osobistych do materiałów dydaktycznych, w tym decydowania o pierwszym
rozpowszechnieniu,
…………….. zł(słownie……………………..…………………………....….)
brutto.”
w związku z czym otrzymuje on brzmienie następujące:
„1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: w wysokości ………………………….. zł
(słownie:…………………………….) brutto.”
3. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy z Wykonawcą tj. Wzór protokołu zdawczo –
odbiorczego poprzez:
a) Zmianę pkt. 2) Protokołu poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„2) zapewniono wykwalifikowaną kadrę, celem przeprowadzenia seminariów
specjalistycznych zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt. 1) Umowy
(dalej jako: Prowadzący seminaria) i przekazano Zamawiającemu wykaz kadry oraz
poinformowano Prowadzących seminaria o powierzeniu Zamawiającemu przetwarzania
danych osobowych tych osób na podstawie odrębnej umowy, w terminie nie później aniżeli
na dwa dni robocze przez datą rozpoczęcia każdego ze zjazdów zgodnie z Harmonogramem,
o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt. 1) Umowy.”
b) Zmianę pkt. 9) Protokołu poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„9) udzielono Zamawiającemu oraz Uczestnikom prawa do korzystania z materiałów
dydaktycznych, opracowywanych na potrzeby poszczególnych seminariów oraz udzielono
Zamawiającemu dodatkowego prawa do opublikowania treści materiałów dydaktycznych na
stronie internetowej projektu pod adresem: www.brokereksportowy.pl ; Zamawiający, ani też
Uczestnicy nie będą zobowiązani do zwrotu udostępnionych im egzemplarzy materiałów
dydaktycznych.”
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W związku ze zmianą postanowień Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca
2018 r. Zamawiający ogłasza ujednolicony tekst zmienionych dokumentów, stanowiących Załączniki
do niniejszego ogłoszenia o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30
lipca 2018 r. tj.:
1. (ZM) Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.
2. (ZM) Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy,
3. (ZM) Załącznika nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie postanowień Rozdziału XIII. ust. 5
Zapytanie ofertowego, na skutek wprowadzenia wskazanych wyżej zmian treści Zapytania
ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. przedłuża termin składania ofert do
dnia 16.08.2018 r. do godz. 12.00.
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