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                                                        Wykonawcy  

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu 

legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji 

infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE” – sprawa 

BA.WZP.26.5.13.2020. 

Zamawiający zmienia treść Zaproszenia do składania ofert w następujący sposób: 

1. Str. 8 – IV. Wymagania względem wykonawcy pkt 2 – Zmiana numeracji z VIII.2 na VIII.3  

oraz usunięcie powtórzenia słowa „a przynajmniej” w zdaniu a przynajmniej jeden z nich 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych oraz przynajmniej jeden z nich posiada doświadczenie w 

przeprowadzeniu co najmniej 1 szkolenia, o którym mowa w pkt VIII.3.  

2. Str. 10 – 2. Kryterium: Analiza założeń do projektu rozporządzenia (30 % wagi oceny) – 

zmiana numeracji z 3 na III w zdaniu Zamawiający będzie oceniał sporządzony przez 

Wykonawcę i złożony wraz z ofertą dokument: „Analiza założeń do projektu aktu prawnego” 

zawierający wnioski wykonawcy płynące z analizy aktów prawnych wskazanych w części III, 

które stanowią dane wyjściowe do stworzenia projektu rozporządzenia. 

3. Str. 10 – 4. Kryterium: Doświadczenie kadry szkoleniowej (10 % wagi oceny) – zmiana 

kryterium na: liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie telekomunikacji obejmujących 

przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia w ciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Str. 12 – X. Sposób przygotowania i złożenia oferty –  zmiana terminu złożenia oferty z 14 na 

17 kwietnia. 

Zamawiający zmienia treść Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza 

ofertowego (BA.WZ.26.5.13.2020) na następującą: 

1. Str.2 – w 6 wierszu tabeli oferty cenowej usunięto literę „w” z sformułowania 

Zamawiającego w spotkaniach. Obecne brzmienie: w przypadku wzięcia przez Wykonawcę 

udziału w mniej niż trzech wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach uzgodnieniowych 

lub konsultacyjnych, odbywających się w ramach aktualizacji projektu aktu prawnego, cena 

zostanie pomniejszona o kwotę brutto za każde spotkanie. 

2. Str. 2 – w przypisach 1 i 2 dodano znak interpunkcyjny (kropkę) na końcu zdań. 

3. Str. 3 – w przypisach od 9 do 11 dodano znak interpunkcyjny (średnik) na końcu zdania. W 

przypisie 12 dodano znak interpunkcyjny (kropkę) na końcu zdania. 

Załącznikami do niniejszego pisma są zaproszenie do składania ofert oraz załącznik nr 1 do tego 

zaproszenia, uwzględniające opisane powyżej zmiany. 


