
 
 

Fundacja HIC ET NUNC 

 ul. Goździkowa 11 

35-604 Rzeszów 

  Rzeszów dnia: 2021-08-19 

 

ZMIANA 

treści zapytania ofertowego 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów treści zapytania ofertowego 

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020  na:  Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Zestawu do 

Terapii Integracji Sensorycznej; Wyposażenie sal terapeutycznych; Wyposażenie AGD; 

Odtwarzaczy DVD;  Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; Środków czystości  dla 

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.   

 

Zamawiająca zmienia następujące zapisy: 

W treści Zapytanie ofertowe w pkt IX ppkt 9 jest: 

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze 

wzorem: 

Oferta na 

Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Zestawu do Terapii Integracji 

Sensorycznej; Wyposażenie sal terapeutycznych; Wyposażenie AGD; Odtwarzaczy DVD;  

Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; Środków czystości  dla Niepublicznego Przedszkola 

Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.  

Nie otwierać przed: 23.08.2021 r. przed godziną 12:00 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

lub 
Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 
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Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 9 na: 

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze 

wzorem: 

 

Oferta na 

Dostawa: Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Zestawu do Terapii Integracji 

Sensorycznej; Wyposażenie sal terapeutycznych; Wyposażenie AGD; Odtwarzaczy DVD;  

Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; Środków czystości  dla Niepublicznego Przedszkola 

Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.  

Nie otwierać przed: 25.08.2021 r. przed godziną 12:00 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

lub 
Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 
 

1. W treści „Zapytanie ofertowe na adaptację” w pkt IX ppkt 13 jest: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja HIC ET NUNC, 35-604 

Rzeszów, ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia 23.08.2021r. do godziny 11:00 

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 23.08.2021r. 

godzina 12:00 
 

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 13 na: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja HIC ET NUNC, 35-604 Rzeszów, 

ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia 25.08.2021r. do godziny 11:00 osobiście lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 25.08.2021r. godzina 12:00 
 

2. Zmianie ulega opis określony w „Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia” 

W związku z tym faktem zamawiający od dnia 19.08.2021r. zamieszcza zmodyfikowany 

załącznik 2. 

 

  

podpis zamawiającego 
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