
 

 

Legnica, dn 30 czerwca 2022 r. 

DG.340.64.22 

 

 

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa 

psychospołecznego w formie 15 warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie 

dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego 

 

 

Zamawiający informuje o zmianie brzmienia Zaproszenia do składania ofert z dnia 24 czerwca 

2022 r. oraz załącznika do zaproszenia do składania ofert z dnia 24 czerwca 2022 r. – 

Formularz oferty. 

 

1. Załącznik do zaproszenia do składania ofert z dnia 24 czerwca 2022 r. – Formularz oferty 

było: 

„1. Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert z dnia 24 czerwca 2022 r. na realizację 

zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie 15 warsztatów z zakresu 

integracji i budowania partnerstwa w grupie dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, 

ja(my) niżej podpisany(ni) oferuję(my) zrealizować całe zamówienie publiczne za łączną cenę 

ryczałtową brutto: 

 

........................................... zł brutto, (słownie złotych: ...................................................... brutto),  w tym 

podatek VAT ........................................... zł, 

........................................... zł netto, (słownie złotych: ........................................................ netto), 

w tym cena jednych 8-godzinnych zajęć ........................................... zł brutto, (słownie złotych: 

............................................................... brutto)” 

 

jest: 

„1. Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert z dnia 24 czerwca 2022 r. na realizację 

zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie 15 warsztatów z zakresu 

integracji i budowania partnerstwa w grupie dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, 

ja(my) niżej podpisany(ni) oferuję(my) zrealizować całe zamówienie publiczne za łączną cenę 

ryczałtową brutto: 

 

........................................... zł brutto, (słownie złotych: ...................................................... brutto),  w tym 

podatek VAT ........................................... zł, 

........................................... zł netto, (słownie złotych: ........................................................ netto)” 

 

 



 

 

2. Zaproszenie do składania ofert z dnia 24 czerwca 2022 r. pkt 12 

było: 

„12.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląskie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pokój nr C115, nie później 
niż do dn. 4 lipca 2022r. do godz. 12:00. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty;  
lub 
12.2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesyłać przy pomocy platformy zakupowej nie 

później niż do dn. 4 lipca 2022r. do godz. 12:00. Postępowanie dostępne jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings” 

 

jest: 

„12.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląskie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pokój nr C115, nie później 
niż do dn. 5 lipca 2022r. do godz. 12:00. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty;  
lub 
12.2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesyłać przy pomocy platformy zakupowej nie 

później niż do dn. 5 lipca 2022r. do godz. 12:00. Postępowanie dostępne jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings” 

 

Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert nie ulegają zmianie. 
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