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Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 
 
Dotyczy: postępowania pn. Zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej 3 osób na 
stanowisku PROGRAMISTY w Autocomp Management Sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu pn. 
„Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i 
wodnych”  
 
Zamawiający, działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, niniejszym dokonuje następujących zmian treści ogłoszenia o 
zamówieniu: 
 
1: Zał. Nr 1 Zapytanie ofertowe Punkt VIII ppkt 3 : 
zapis przed zmianą 
W sytuacji gdy wybrany Oferent w ofercie wskazał mniejszą niż 3 liczbę Programistów (tj. 1 lub 2), 
których skieruje do realizacji zadania, Zamawiający udzieli zamówienia także kolejnym oferentom, 
których oferty znajdują się na kolejnych miejscach na liście rankingowej. 
zapis po zmianie: 
W sytuacji gdy wybrany Oferent w ofercie wskazał mniejszą niż 3 liczbę Programistów (tj. 1 lub 2), 
których skieruje do realizacji zadania, Zamawiający udzieli zamówienia także kolejnym oferentom, 
których oferty znajdują się na kolejnych miejscach na liście rankingowej, z zastrzeżeniem kolejności 
wskazanych przez Oferenta osób (przykładowo – w przypadku, gdy wybrany Oferent w ofercie wskazał 
2 programistów, a drugi Oferent znajdujący się na kolejnym miejscu na liście rankingowej – trzech, 
Zamawiający udzieli zamówienia pierwszemu Oferentowi na dwóch programistów, a kolejnemu – na 
jednego, wskazanego przez tego Oferenta na pierwszym miejscu w wykazie osób.   
 
Jednocześnie dokonuje się wykreślenia z ogłoszenia Część 1, Przedmiot zamówienia, Opis -  w punkcie 
6 słowa „trzy”. Punkt otrzymuje brzmienie:  
„Z uwagi na fakt, iż Zamawiający potrzebuje pozyskać w ramach postępowania 3 osoby w ramach 
rozstrzygnięcia postępowania zostaną wybrane oferty z najwyższą ilością punktów, na zasadach 
określonych w rozdziale VIII załączonego do ogłoszenia zapytania ofertowego.” 
 
2: Zał. Nr 1 Zapytanie ofertowe Punkt XI ppkt 9: 
zapis przed zmianą 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą 3 oferty niepodlegającą odrzuceniu, złożoną przez 
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, który wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, która została najwyżej oceniona w świetle przyjętych przez Zamawiającego kryteriów 
oceny ofert. 
zapis po zmianie: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu, złożoną przez 
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, który wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, która została najwyżej oceniona w świetle przyjętych przez Zamawiającego kryteriów 
oceny ofert, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji gdy wybrany Oferent w ofercie wskazał mniejszą niż 3 liczbę 
Programistów (tj. 1 lub 2), których skieruje do realizacji zadania, Zamawiający udzieli zamówienia także 
kolejnym oferentom, których oferty znajdują się na kolejnych miejscach na liście rankingowej, z 
zastrzeżeniem kolejności wskazanych przez Oferenta osób (przykładowo – w przypadku, gdy wybrany 
Oferent w ofercie wskazał 2 programistów, a drugi Oferent znajdujący się na kolejnym miejscu na liście 



rankingowej – trzech, Zamawiający udzieli zamówienia pierwszemu Oferentowi na dwóch 
programistów, a kolejnemu – na jednego, wskazanego przez tego Oferenta na pierwszym miejscu w 
wykazie osób.   
 
 
3. Zamawiający wprowadza zmianę do załącznika nr 4 do zapytania ofertowego „projekt umowy” 
poprzez zastąpieniem nowym załącznikiem o tym samym numerze i nazwie.  
 
Załączany do zmiany załącznik nr 4 zostaje opublikowany w dwóch opcjach: w opcji śledź zmiany oraz 
w wersji jednolitej dokumentu załącza się do zapytania.  
Zmiany w stosunku do pierwotnie załączonego projektu umowy dotyczą: 

1) § 1 ust.1 - poprawa drobnych omyłek   

2) § 1 ust.3 - wskazano miejsce świadczenia usług,  

3) § 1 ust.4, 5 – doprecyzowano sposób realizacji usługi,  

4) § 1 ust. 6 – ust. 19 – dodano zapisy regulujące prawa autorskie,  

5) § 2 ust. 1,2 – dodano zapisy zgodne z zapytaniem ofertowym dotyczące możliwości 

zatrudnienia 3 osób w ramach 1 podmiotu.  

6) § 3 ust.1, 8 – uszczegółowiono zapisy dotyczące wynagrodzenia.  

7) § 7 – dodano nowy paragraf dotyczący zachowania poufności. 
8) Kolejne paragrafy zmieniły numer.   

 
 
 
           
 


