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Gdańsk, 03.12.2018r. 

 

Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK  z dnia 26.11.2018r. 

 

Na podstawie postanowień Rozdziału XIII ust. 4 Zapytania Ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK z 

dnia 26.11.2018r. niniejszym dokonuje zmiany postanowień ogłoszonego Zapytania 

ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK w następującym zakresie: 

I. ZMIENIA SIĘ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26.11.2018r.: 

 

1. Zmienia się treść Rozdzialu III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 6 lit. 

j) poprzez nadanie mu nowej treści: 

Wysłania zaproszeń na Wydarzenie do grup startupowych (co najmniej 10 zaproszeń 

dla grup, takich jak: London Startups, London Meetups, Startup Events London, 

London Startup Ideas itp.) działających na danym rynku, miejsc coworkingowych (co 

najmniej 5), swojej bazy danych startupów (co najmniej 200), ambasady Polski, biur 

PAIH (jeśli takie na danym rynku istnieje), innych miejsc/grup, które mogą w znaczący 

sposób zwiększyć liczbę odbiorców Wydarzenia co najmniej na tydzień przed 

planowaną datą Wydarzenia, w formie e-maila lub poprzez kanały komunikacji w 

mediach społecznościowych;  

 

2. Zmienia się treść Rozdziału IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust 1. Pkt 3 poprzez nadanie mu nowej treści: 

 

Wykonawca będzie wysyłał zaproszenia na Wydarzenie (Rozdział III ust. 6 lit. „j”) 

wterminie, co najmniej na tydzień przed planowaną datą Wydarzenia.  

 

3. Zmienia się treść Rozdziału XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I 

OTWARCIA OFERT w zakresie ust. 3 , ust. 8 , ust. 9 i ust. 13 poprzez zmianę 

terminów złożenia i otwarcia Ofert i nadaje się nowe brzmienie: 

 

3. Termin złożenia Oferty do dnia 5.12.2018r godz. 10:00 (dotyczy formy papierowej  

i elektronicznej) liczy się data wpływu Oferty do Zamawiającego.  

8. Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie papierowej - powinien umieścić 

ją w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „POLAND PRIZE –Oferta dot. 

postępowania 3a/2018/PP/ZK. Nie otwierać do dnia 5.12.2018r do godz. 10:15“ 

9. Wykonawca - w przypadku składania Oferty w formie elektronicznej – powinien 

umieścić następujący temat wiadomości: „POLAND PRIZE –Oferta dot. 

postępowania 3a/2018/PP/ZK. Nie otwierać do dnia 5.12.2018r do godz. 10:15 .“ 
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13. Złożone Oferty zostaną otwarte w dniu 5.12.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, pok. 1.18. Podczas otwarcia Zamawiający odczyta nazwy firm, ich 

adresy oraz zaoferowane ceny. 

 

 

II. ZMIENIA SIĘ ZAŁĄCZNIK 3 WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ DO 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26.11.2018r.: 

 

1. Zmienia się treść § 2 PRZEDMIOT UMOWY ust. 1 pkt j) poprzez nadanie mu 

nowej treści: 

Wysłanie zaproszeń na Wydarzenie do grup startupowych (co najmniej 10 zaproszeń 

dla grup takich jak: London Startups, London Meetups, Startup Events London, London 

Startup Ideas itp.) działających na danym rynku, miejsc coworkingowych (co najmniej 

5), swojej bazy danych startupów (co najmniej 200), ambasady Polski, biur PAIH (jeśli 

takie na danym rynku istnieje), innych miejsc/grup, które mogą w znaczący sposób 

zwiększyć liczbę odbiorców Wydarzenia, co najmniej na tydzień przed planowaną datą 

Wydarzenia, w formie e-maila lub poprzez kanały komunikacji w mediach 

społecznościowych;  

 

2. Zmienia się treść § 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 

UMOWY ust. 4 poprzez nadanie mu nowej treści: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wysłania  zaproszeń  (§ 2 ust. 1 lit. „j” ) w terminie, 

co najmniej na tydzień przed planowaną datą Wydarzenia. 

 

 
 

 

W związku ze zmianą treści oraz terminów złożenia i otwarcia ofert Zapytania ofertowego nr 

3a/2018/PP/ZK z dnia 26.11.2018r. Zamawiający ogłasza ujednolicony tekst zmienionych 

dokumentów, stanowiących Załączniki do niniejszego ogłoszenia o zmianie treści Zapytania ofertowego 

nr 3a/2018/PP/ZK z dnia 26.11.2018r., tj: 

1. (ZM) Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK z dnia 26.11.2018r 

2. (ZM) Załącznik 3 Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK z dnia 

26.11.201r.  


