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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2018 r. 
 BAK.WZP.26.26.2018.6  

        
 
Wykonawcy    

  
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Organizację szkolenia dla pracowników Instytucji Specjalistycznej 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.26.2018. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 
w następującym zakresie, tj.: 
 

I.  

 punkt nr 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru formularza oferty o brzmieniu: 
 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi brutto3 (wraz 

z podatkiem VAT): ……………………………. PLN4 (słownie5: …………….…………………………………………

………………… złotych, ……./100 groszy), 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi netto (bez podatku 

VAT): ……………………………. PLN³  (słownie⁴: …………….…………………………………………………………… 

złotych, ……./100 groszy), 

 
II.  

 

 punkt nr 4 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru formularza oferty o brzmieniu: 
4) na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie6   

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 
Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: 

 

                                                 
 
3 Wypełnia Wykonawca . 
4 Wypełnia Wykonawca . 
6 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
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Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego7 

 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów 

i usług 

………………………………………………… ………………………………………………. 

………………………………………………… ………………………………………………. 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

4) Z uwagi, iż Przedmiot zamówienia w całości finansowany jest ze środków publicznych, usługa 
zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.). 

 
III.  

 
W wyniku powyższych zmian treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – 
wzór formularza oferty.  
 
Załącznik do niniejszego pisma: 

 zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty. 

 
 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 

 

                                                 
7 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
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