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Wezwanie do złożeniaoferty dodatkowej
Dotyczy: Zapytania ofeńowego NR 8/RPSW.08,05.01-26-0063/19 z dnia 08.06.2020 (aktualizacja
r.
z dnia 15.06.2020 r.)
dotyczącego wyboru Wykładowcódtrenerów do pzeprowadzenia szkoleń (kody CPV:
80500000.9)

w

pzyszłość"RPSW.08.05.01.26.0063/19, realizowanego w ramach
programu
Regionalnego
operacyjnego województwa swiętokzyskiego, ośpriorytetowa 8 Rozwój edukacji
i aktywne
ramach Projektu ,,Moje kompetencje moja

sPołeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakoŚĆ szkolnictwa zawodowego i kształcenia
ustawicznego, poddziałanie 8.5"1
Podniesienie jakoŚci kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecztwozenia i rozwoju
cKziu.

w związku ze złozeniem w pzedmiotowym zapytaniu na częśó 1 - obsługa programu subiekt GT,
dwoch ofeń o takiej samej
cenie i PorównYwalnYm doŚwiadczeniu zawodovvym a tym samym niemożnościąwyboru ofeńy
najkozystniejszej, Zamawiający
wzywa nizej wymienionych wykonawców, do złozenia oferty dodatkowej:

1.
2.

Anna Sorn - Wodecka, zam. Piła 70CC,26-200 Końskie

Agnieszka Mańa Andrychiewicz, zam. ul. Waldemara Szwieca ,,Robota''

19, 26.200

Końskie

WYkonawcY składając ofeńę dodatkową nie mogązaoferować ceny wyzszej niz zaoferowane
w złozonych wcześniejofeńach.

Ofeńy należy składać nazdączonym formulazu ofeńy dodatkowej.
Dopuszcza się następujące sposoby złożenia ofeńy:
osobiŚcie w siedzibie Zamawiającego

KĘowe Stowazyszenie Wspierania pzedsiębiorczości l1.: 26-200

ul, Stanisława Staszica 2A ( w zamkniętej kopercie oznaczonej
,,Ofeńa dodatkowa na realizację

ofeńowego nr 8/RPSW.08.05.01.26.0063/1

Końskie,

części1 Zapytania

9")

e-mailem na adres m_cias@kswp.org,pl
Termin złożeniaofeńy dodatkowej: do 15,07.2020 r. do godz. 15.00

Wezwanie

i

formulaz ofeńY zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.kswp.orq.pl oraz
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Krajowe Stowazyszenie

Wspierania Pzedsiębiorczości
ul. Stanisława Staszica 2A,
26-200 Końskie
tel.: 41 375 14 55
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Projekt ,,Moje kompetencje moja przyszlość"realizowany jest w ramach
Rąionalnąo Programu Operacyjnąo Województwa Świętokzyskiego na lata
2014-2020. PĄekt realizowany na podstawie umow}
Wojówództwem

z

Swiętokzyskim pełniącym rolę lnstytucji ZarządzĄące1 Rąionalnym'Programem'
Operacyjnym Województwa świętokąskiegon a lala 2014

-

2020
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