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Modyfikacja 
 

Dot. ogłoszenia o zamówieniu na przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

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

1) Rozdział IV ust. 3 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zakresu tematycznego 
wizyt studyjnych, sposobu ich realizacji, terminów i liczby uczestników zawierają 
załączniki nr 1a i 1c do Ogłoszenia.” 

 

2) Rozdział VII ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 
 

„VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE   WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Oceny potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych  
w Rozdziale VI ust. 1 Ogłoszenia, Zamawiający dokona na podstawie dokumentu pn. 
Wykaz osób, którego wzór stanowią załączniki nr 3a i/lub 3c do Ogłoszenia.” 

 

3) W rozdz. XI wykreśla się ust. 2 w brzmieniu: 
 

„2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.” 
 

4) Rozdział XI ust. 13 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 
 

„13. Na ofertę składają się: 
1) formularz oferty (wzór stanowią załączniki nr 4a i/lub 4c do Ogłoszenia); 
2) wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale VII Ogłoszenia (wzór stanowią 

załączniki nr 3a i/lub 3c do Ogłoszenia), 
a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające 
zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy.” 

 
5) Rozdział XX ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 

 
„XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA 
 
1. Załącznik nr 1a i 1c – Opis przedmiotu zamówienia.  
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 
3. Załącznik nr 3a i 3c – Wzór wykazu osób.  
4. Załącznik nr 4a i 4c – Wzór formularza oferty.” 
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6) Zamawiający wykreśla następujące załączniki: 
 

a) Załącznik nr 1b i 1d – Opis przedmiotu zamówienia. 
b) Załącznik nr 3b i 3d – Wzór wykazu osób. 
c) Załącznik nr 4b i 4d – Wzór formularza oferty. 
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