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Warszawa, 12 lutego 2018 r.
INFORMACJA
o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik, informuję iż w postępowaniu
przetargowym o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług szkoleniowych oraz opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (zadania 1-11),
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017.1579 ze zm.), Zamawiający informuje że dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w niżej wymienionym zakresie:
w pkt. 9.11. w tabeli:
zamiast:

Nie otwierać przed dniem 13 lutego 2018 roku, do godziny 10:15

jest:

Nie otwierać przed dniem 16 lutego 2018 roku, do godziny 14:15

w pkt. 10.1.:
zamiast:

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 10:00.

jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 14:00.

w pkt. 10.4.:
zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2018 roku o godzinie 10:15, w sali konferencyjnej
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 14:15, w sali konferencyjnej
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 3 – formularza oferty dla części nr 1 i 2.

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków
dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji
nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne
i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie
przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 511168-N-2018
z dnia 5 maja 2018 roku, w zakresie zmiany terminu składania ofert – nowy termin 16 lutego 2018 roku
do godziny 14:00.
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