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Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Nr postępowania: ZP/2/ZT/2019 

 
 

     WYKONAWCY  
 
 

 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art. 138o 

ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie pomocy prawnej na rzecz projektu 
Telemetria Polska 

 
Zamawiający Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działając na podstawie rozdz. III pkt 6 Ogłoszenie o 
zamówieniu (dalej jako Ogłoszenie) przekazuje poniższe wyjaśnienia: 
 
Pytanie 4: 
„Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do ww. postępowania. 
W ww. postępowaniu kryteria oceny ofert są bardzo rozbudowane i stanowią 60 % pkt przy ocenie ofert - 
dotyczą zarówno podmiotu jak i osób a w celu uzyskania maksymalnej oceny należy wykazać dodatkowych 
sześćdziesiąt usług powyżej wymaganych warunkiem udziału w postepowaniu. 
Za względu na dużą czasochłonność przy przygotowaniu oferty wnosimy jak na wstępie.” 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działając na podstawie rozdz. III pkt 9 Ogłoszenia 
w związku z rozdz. III pkt 8 Ogłoszenia zawiadamia, że dokonał poniższych zmian Ogłoszenia: 
 
1. Rozdział VII pkt 1: 

 
Obecnie jest: 
1.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Kancelaria 
Ogólna Biura KRRiT - Parter, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 
10:00.  

 
Winno być: 
1.  Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Kancelaria 
Ogólna Biura KRRiT - Parter, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 
10:00.  

 
2. Rozdział VII pkt 3: 
 

Obecnie jest: 
3.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie 

np. w zaklejonej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i 
oznaczona następująco: 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 
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Kancelaria Ogólna Biura KRRiT 

01-015 Warszawa 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne dot.: 

„Świadczenia pomocy prawnej na rzecz projektu Telemetria Polska” 

nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2019 r., godzina 10:00 

nr postępowania: ZP/2/ZT/2019 

oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
Winno być: 
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe 

otwarcie np. w zaklejonej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być 
zaadresowana i oznaczona następująco: 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 

Kancelaria Ogólna Biura KRRiT 

01-015 Warszawa 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne dot.: 

„Świadczenia pomocy prawnej na rzecz projektu Telemetria Polska” 

nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2019 r., godzina 10:00 

nr postępowania: ZP/2/ZT/2019 

oraz wskazywać dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
3. Rozdział VII pkt 6: 

 
Obecnie jest: 
6.  Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, 

w sali konferencyjnej A1.  

 
Winno być: 
6.  Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego, w sali konferencyjnej A1.  

 

Pozostała treść Ogłoszenia nie ulega zmianie. 

 

 
 

 
 

 
 

               Akceptuję: 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                      Michał Wigurski 
 

  
 


