Warszawa, dn. 20.06.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka
angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. (oznaczenie
sprawy 15/18/PN).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje poniższych zmian
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.

Zdanie drugie w pkt 12 SIWZ:
Obecnie jest: Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą
i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na usługi tłumaczenia,
część…………..” nr sprawy 15/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
22.06.2018 r. GODZ. 14:00”.
Winno być: Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na usługi
tłumaczenia, część…………..” nr sprawy 15/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 26.06.2017 r. GODZ. 14:00”.

2.

Pkt 13.1 SIWZ:
Obecnie jest: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr
204 piętro 2. Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2018 r. o godz. 13.00 Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
Winno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój
nr 204 piętro 2. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2018 r. o godz. 13.00
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.

3.

Pkt 13.3 SIWZ:
Obecnie jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj.
22.06.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej 108 .
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Winno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania
tj. 26.06. 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej 239
piętro 2.
4.

W rozdziale 19 „INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE” SIWZ
usuwa się zapis
19.4.2. dokument(-ty) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt
5.3. SIWZ.

5.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej BIP NCBR zamieścił aktualny na
dzień 20.06.2018r. formularz oferty. Zamawiający zaleca jego pobranie i złożenie oferty
zgodnie z zamieszczonym wzorem.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego pod adresem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (00-695
Warszawa), ul. Nowogrodzka 47a w kancelarii pokój nr 204 piętro II w nieprzekraczalnym
terminie do dn. 26.06.2018 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 26.06.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali
konferencyjnej 239 piętro 2.
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