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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 017510794, ul. 
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 
+48225349233, e-mail zamowienia.publiczne@uke.gov.pl, faks +48225349341. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: I 
Punkt: I.4) 
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 
http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której 
zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Dostęp do dokumentów z postępowania 
jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie 
Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: Adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa, pokój nr 01.37 (Kancelaria Główna) Komunikacja elektroniczna wymaga 
korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 
uzyskać pod adresem: (URL) 
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 
dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak 
http://bip.uke.gov.pl/zamowieniapubliczne/ Adres strony internetowej, na której 
zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
http://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Dostęp do dokumentów z postępowania 
jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie 
Nie adres 
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny 
sposób: Forma pisemna Adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 
01-211 Warszawa, pokój nr 01.37 (Kancelaria Główna) Komunikacja elektroniczna 
wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp 
do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 
Numer sekcji: III 
 
Punkt: III.6) 
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 2 USTAWY PZP Nie dotyczy 
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ważny 
certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów wydany przez niezależny 
podmiot 
 

 

Zamawiający 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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