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Szczecin, dnia 06 październik 2022 r. 

 
 

U C Z E S T N I C Y   P O S T Ę P O W A N I A 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług 
związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market 
London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 07-09 listopada 2022 r.,  
w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na 
innowacje etap III” 
 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego, poprzez dopuszczenie 
składania ofert również za pomocą Platformy oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert w sposób 
następujący: 
 
1. 
Zamiast dotychczasowych postanowień zawartych na str. 2 Zapytania ofertowego (Miejsce i sposób 
składania ofert) oraz na str. 8 Zapytania ofertowego (Tryb złożenia oferty)  
 
Zamawiający wprowadza postanowienia o następującym brzmieniu: 
„Oferta powinna być złożona: 

1)  pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot - Zamawiający dopuszcza 
zarówno skan uprzednio podpisanej oferty jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym) lub 

2) pocztą, kurierem lub osobiście - decyduje data wpływu  w formie pisemnej (w postaci 
papierowej) w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 
Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wyłonienie 
podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług związanych z organizacją podroży 
służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London odbywających się w 
Londynie (Wielka Brytania) w dniach 07-09 listopada 2022 r.– zapytanie ofertowe nr 
6/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 10 październik 2022 r., godz. 12.30” 
 
do dnia: 10 października 2022 r. do godziny 12.00 

 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26” 
 
2. 
Zamiast dotychczasowego brzmienia Rozdziału 6 pkt 5 Zapytania ofertowego (dodatkowe 
postanowienia): 

mailto:projekt@zrot.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot
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Zamawiający wprowadza postanowienia o następującym brzmieniu: 
 
 
„a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
b) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. 
c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
d) Złożenie oferty po terminie skutkować będzie jej odrzuceniem. 
e) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
f) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.” 
 
W pozostałym zakresie Zapytania ofertowe pozostaje bez zmian. 
 
 


