Warszawa, 13 listopada 2019 r.
DAZ.262.3.2019
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 48/19/US) na organizację konferencji
otwierającej dot. inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 17.5 ogłoszenia, zmianie
ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
Jest:
10.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia, wraz z m.in.:
10.2.1. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
10.2.2. wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;
10.2.3. wykaz osób;
10.2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Winno być:
10.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia, wraz z m.in.:
10.2.1. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
10.2.2. wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;
10.2.3. wykaz osób;
10.2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
10.2.5. jeden projekt aranżacji sceny - projekt nie będzie podlegał uzupełnieniu. W sytuacji niezłożenia
go w terminie składania ofert, oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści
zapytania. W przypadku dołączenia do oferty więcej niż jednego projektu aranżacji sceny,
Zamawiający podda ocenie projekt, który został przedstawiona przez Wykonawcę pierwszy w
kolejności, tj. oznaczony nr 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie adresu strony internetowej
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia) na
Adres strony został wskazany w Załączniku nr 1 (SOPZ) do Ogłoszenia.

(inicjatywy
poprawny.

Jest:
www.wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl
Winno być:
https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/
Zamawiający informuje, że w wyniku powyższej zmiany, nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
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