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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy postępowania na zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach 

Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 

rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” współfinansowanego  przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, Umowa Nr 

Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018.- znak postępowania: IORPIB/Gospostrateg1/D/Prac.tech./2019 

 
Szanowni Państwo 
W treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu znajduje się zapis, który Zamawiający omyłkowo  sformułował błędnie i 

niezwłocznie po zauważeniu tego dokonuje jego modyfikacji.  Tylko  ten zmodyfikowany zapis jest wiążący przy składaniu ofert. 

 

l.p. Treść zapisu sprzed modyfikacji  Treść zapisu po modyfikacji-jedyna właściwa i 
obowiązująca przy składaniu ofert 

1 Strona nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu-punkt 1 Opis 

przedmiotu zamówienia 

Wymiar czasu pracy: 

 przewidywany wymiar czasu pracy: nie mniej niż 
168 godzin/miesiąc w okresie do 31.08.2020 r. 

 wyjątkowo w miesiącu lipcu 2019 r.  
przewidywany min. wymiar czasu pracy: nie 
mniej niż 64 godziny.  

 

Strona nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu-punkt 1 Opis 

przedmiotu zamówienia 

Wymiar czasu pracy: 

 przewidywany wymiar czasu pracy: nie więcej 
niż 168 godzin/miesiąc w okresie do 
31.08.2020 r. 

 wyjątkowo w miesiącu lipcu 2019 r.  
przewidywany min. wymiar czasu pracy: nie 
mniej niż 64 godziny.  

 

2 Strona nr 4 Ogłoszenia o zamówieniu-punkt 10 opis 
sposobu obliczenia ceny, punktor pierwszy:  

 Cena Oferty powinna obejmować koszt brutto 
wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc po 
przecinku), wliczając należna zaliczki na podatek 
oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie 
odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
łącznie ze składkami występującymi po stronie 
Zleceniodawcy/Zamawiającego - w ujęciu za 1 
godzinę pracy (z zastrzeżeniem, iż przewidywany 
wymiar czasu pracy to nie mniej niż 168 
godzin/miesiąc w okresie do 31.08.2020 r.) 

 

Strona nr 4 Ogłoszenia o zamówieniu-punkt 10 opis 
sposobu obliczenia ceny punktor pierwszy:  

 Cena Oferty powinna obejmować koszt brutto 
wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc po 
przecinku), wliczając należna zaliczki na podatek 
oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie 
odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
łącznie ze składkami występującymi po stronie 
Zleceniodawcy/Zamawiającego - w ujęciu za 1 
godzinę pracy (z zastrzeżeniem, iż przewidywany 
wymiar czasu pracy to nie więcej niż 168 
godzin/miesiąc w okresie do 31.08.2020 r.) 
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