
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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PU-28/2017                          Toruń, dn. 13.06.2017 r. 
 

Modyfikacja 
 

Dot. ogłoszenia o zamówiunu na przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu grup 
studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienia w zakresie jak niżej: 
 

1) tytuł postępowania otrzymuje brzmienie: 
„Przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu grup studentów  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” 

 

2) rozdział IV ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 
 

„Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu 
grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizowanych w 
ramach projektu „KLUCZ- Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków 
ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, 
społeczeństwa i rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202.” 

 

3) rozdział V ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 
 

  „1. 26-29.06 - I, II, III grupa, godz. 09.00 - 17:00 

 2. 27-30.06 - IV, V, VI grupa, godz. 09.00 - 17:00 

 3. 3-6.07 - VII grupa, godz. 09.00 - 17:00” 

4)  rozdział XII ust. 4 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 

 „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wskazano w ust. 
1 pkt 1 oraz opisane: 
nazwa (firma) 
Wykonawcy adres 
Wykonawcy 

                                                                Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
                                                               Dział Zamówień Publicznych 
                                                               ul. Gagarina 5 (pok. nr 108 lub 112) 
                                                               87-100 Toruń 

OFERTA NA: 
Przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu grup studentów  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu -  sygnatura: BZFS-
921/17/16, PU-24/2017. 
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2. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia: 
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu 
grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu 
„KLUCZ- Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.” 

 

2) punkt 6 załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Wykonawca przeprowadzi wizytę studyjną zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 

26-29.06 - I, II, III grupa, godz. 09.00 - 17:00 
2. 27-30.06 - IV, V, VI grupa, godz. 09.00 - 17:00 
3. 3-6.07 - VII grupa, godz. 09.00 - 17:00.” 

 
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy otrzymuje brzmienie: 

 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu grup 

studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „KLUCZ- 
Rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku 
pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 
2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

 

„§ 5 
Wynagrodzenie i płatności 

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy oraz udzielenie licencji, 
o której mowa w §3 wynosi nie więcej niż ……………………… PLN brutto, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 
 

Przedmiot umowy 
Liczba 
grup  

 

Jednostkowa cena 
ryczałtowa brutto  

za 
przeprowadzenie 
wizyty studyjnej 
dla jednej grupy i 
udzielenie licencji  

Kwota 
wynagrodzenia 

brutto 
 

wartość z wol. 2 x 
wartość z kol. 3 

1 2 3 4 




