
 
 

 
Jastrzębia, dnia 24.10.2019r. 

SG.042.4.K.2019 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 

SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH W ZAPYTANIU OFERTOWYM - 
ZMIANA 

 
Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie pn.: 
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów” 
 
 
I. W związku z oczywistą omyłką pisarską polegającą na rozbieżnym wpisaniu daty w zapytaniu 

ofertowym w pkt 7 „Termin składania ofert oraz w zapisie co należy umieścić na kopercie 
oraz w opisie e-maila – Zamawiający: Gmina Jastrzębia informuje, iż dokonuje zmiany 
treści zapytania ofertowego w następujący sposób:  

 
Wprowadza się zmiany zapisów w pkt 7 zapytania ofertowego:  
 

Z: 
„7. Termin składania ofert: 

 Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, 

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia lub elektronicznie na adres e-mail: jastrzebia@jastrzebia.pl  

do dnia 25.10.2019 r. 

 Na kopercie należy umieścić: 

 Zapis - „Oferta na wykonanie przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli 

w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”, realizowanym w 

ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Pełną nazwę wykonawcy 

 Adres, NIP, REGON 

 natomiast drogą elektroniczną należy umieścić: 

 w temacie prosimy o wpisanie informacji: Oferta na wykonanie przygotowanie                       

i przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli do dnia 24.10.2019 r. do godz. 12.00” 

 w opisie: Oferta na wykonanie przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  dla 

nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej”, 

realizowanym w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Na: 
„7. Termin składania ofert: 

 Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, 

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia lub elektronicznie na adres e-mail: jastrzebia@jastrzebia.pl  

do dnia 25.10.2019 r. 

 Na kopercie należy umieścić: 

 Zapis - „Oferta na wykonanie przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli 

w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, realizowanym w ramach 

RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Pełną nazwę wykonawcy 

 Adres, NIP, REGON 

 natomiast drogą elektroniczną należy umieścić: 

 w temacie prosimy o wpisanie informacji: Oferta na wykonanie przygotowanie                       

i przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12.00” 

 w opisie: Oferta na wykonanie przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  dla 

nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, realizowanym 

w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
W związku z powyższymi zmianami (porządkowe, merytoryczne, techniczne) przedłużamy termin 
składania ofert do 28.10.2019r.  do godz. 12.00 
Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany zapisów są obowiązujące dla wszystkich 
wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. 
 
 
 
 

Wójt Gminy Jastrzębia  
/-/ Wojciech Ćwierz 
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