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Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców”, znak: 

AG.I.272.1.2.2019. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że: 

 

1. W rozdziale VI ust.1 pkt 1-3 Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 8 lutego 2019 roku, do godziny 11.30.  

2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców” CZĘŚĆ … 

Nie otwierać przed dniem 8 lutego 2019 roku, godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego w Kielcach  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Jest: 

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 12 lutego 2019 roku, do godziny 11.30.  

2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 



Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców” CZĘŚĆ … 

Nie otwierać przed dniem 12 lutego 2019 roku, godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego w Kielcach  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Powyższa zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu stanowi jej integralną część i powoduje 

przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania  

ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach oraz zostaną przesłane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 

 

 


