Projekt „Dotacja na START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii
„Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. – Lidera oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” – Partnera
na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0042/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Krosno, 13.06.2017 r.

ZMIANA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/DNS/2017/1
NA REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA INDYWIDUALNEGO PO ROZPOCZECIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI UCZESTNIKÓW,
W RAMACH PROJEKTU „DOTACJA NA START”
Dotyczy: wyboru Wykonawców zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie doradztwa
specjalistycznego indywidualnego w ramach wsparcia pomostowego, po założeniu działalności gospodarczej przez
Uczestników projektu „DOTACJA NA START”, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu. Doradztwo
jest udzielane pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami
indywidualnymi Beneficjentów udzielonego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Potrzeby diagnozuje się na
etapie składania biznesplanów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

I.

Zamawiający:
Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa - Lotnisko” Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14A, 38-400 Krosno
NIP: 684-263-62-79, REGON: 180962044
Tel./fax (13) 43 611 77, e-mail: dotacja@strefa-szczepancowa.pl
Adres strony internetowej: www.strefa-szczepancowa.pl
Informujemy, że Zamawiający dokonał zmian w treści zapytania ofertowego nr 6/DNS/2017/1.
Zmiany polegają na zmianie załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego. Zmiana jest podyktowana koniecznością
dostosowania brzmienia załącznika do treści Zapytania ofertowego.
Zmiana treści załącznika nr 7 powoduje zmianę terminu składania ofert w postępowaniu.
W związku z powyższym zmianie ulega również termin realizacji zamówienia.
Informujemy, że złożone do tej pory oferty pozostają warunkowo ważne. Wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę
na dotychczasowych załącznikach są zobowiązani do dostarczenia ponownie oferty (jedynie załącznika nr 7) na
nowym formularzu, w którym zawarte jest właściwe brzmienie, pod kątem kryterium w zakresie „Deklaracji
gotowości świadczenia doradztwa na rzecz Uczestników projektu”, zgodne z zapisami w zapytaniu ofertowym.
Przy dostarczeniu do Biura Projektu obowiązują zasady opisane w pkt XV. Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie, opisanej zgodnie z powyższym punktem.
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UWAGA!!!
Niezłożenie przez Oferentów, którzy już przesłali oferty, w wyznaczonym czasie (do 14.06.2017 r., godz.12.00)
poprawionego załącznika nr 7 będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Przy ocenie oferty pod uwagę wzięte będą
jedynie informacje przekazane w obowiązującym załączniku nr 7.
Oferenci, którzy złożyli oferty w terminie do 14.06.2017 r. godz. 12.00 nie są zobowiązani do złożenia pozostałych
załączników do oferty. Zamawiający w jednym czasie dokona otwarcia wszystkich ofert i dołączy przesłany
załącznik nr 7 do pozostałych załączników złożonej oferty.
Oferenci, którzy złożą ofertę po dniu 14.06.2017 r., godz. 12.00 będą zobowiązani do złożenia kompletnej oferty,
przy uwzględnieniu nowych formularzy.

WYKAZ ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM
VII. Opis przedmiotu zamówienia:
4) Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia:
Doradztwo będzie odbywało się w tempie wynikającym z potrzeb uczestników w okresie od 21 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r, sukcesywnie dla Uczestników poszczególnych tur naboru którzy podjęli działalność
gospodarczą.
XV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 20 czerwca 2017 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

4.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 12.30.
Podczas otwarcia ofert mogą być obecni przedstawiciele Oferentów.
Zmianie ulega formularz oferty – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 6/DNS/2017/1. Oferenci są zobowiązani
do zapoznania się z jego treścią, a także do złożenia oferty na załączniku nr 7 wraz z pozostałymi załącznikami
w wersji obowiązującej od dnia 13.06.2017 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 czerwca 2017 r.
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