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Komunikat nr 1 

z dnia 17 maja 2021 r.  

dot. zapytania ofertowego na realizację szkoleń dla uczestników projektu 

nr GAPR – MF III/ 478 / 21 /W 

 

ZMIANA ZAPISÓW W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Zapytaniu ofertowym:  

 

a) zmiana w zakresie miejsca realizacji zamówienia 

 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37  i/lub 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 (w zależności od potrzeb 

Uczestników/Uczestniczek). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji szkoleń w formie zdalnej w sytuacji wystąpienia – ze 

względu na epidemię COVID-19 – zakazu organizacji szkoleń w formie stacjonarnej, w takim przypadku 

miejscem pracy trenera będzie siedziba GAPR Sp. z o. o. w Gliwicach. 

 

Po zmianie: 

Rozdział VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37  i/lub 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 (w zależności od potrzeb 

Uczestników/Uczestniczek). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji szkoleń w formie zdalnej. 

 

b) zmiana  terminu składania ofert 

 

Przed zmianą: 

Rozdział VIII. Składanie oferty 

6. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 17.05.2021 roku do godz. 15:00. 

 

Po zmianie: 

Rozdział VIII. Składanie oferty  

6. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 20.05.2021 roku do godz. 15:00. 

 

c) zmiana w zakresie zadawania pytań 

 

Przed zmianą: 

Rozdział IX. Osoby uprawnione do kontaktu 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów (dotyczące treści 

zapytania ofertowego) w formie e-mail, które wpłynęły nie później niż do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 

15:00. 

 

Po zmianie: 

Rozdział IX. Osoby uprawnione do kontaktu 

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów (dotyczące treści 

zapytania ofertowego) w formie e-mail, które wpłynęły nie później niż do dnia 18 maja 2021 r. do godz. 

15:00. 
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