
 

    

 

 

 

Kielce, 14.12. 2022 r. 

PNW-I.271.12022 
 
 
Wykonawcy 
 
 
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na:  

„sprzedaż licencji w zakresie udostępniania kalkulatorów internetowych przeznaczonych do 
wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz usługa asysty w zakresie administrowania i 
stałego monitorowania kalkulatorów”  

 

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert oraz  załączników nr 1 i nr 2, w tym  zmiana terminu 
składania ofert 

Zgodnie z zapisami o których mowa w pkt VII ppkt 5 Zaproszenia do składnia ofert w imieniu 

Zamawiającego dokonuję zmiany w sposób niżej wskazany: 

1. Zaproszenie do składania ofert : 

- pkt IX „Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert” ppkt 3 lit c -otrzymuje 
brzmienie: 

 „ ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2022r. do godz. 10.00  

Oferty złożone po terminie jak wyżej nie będą rozpatrywane.  

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę złożenia dokumentów w postaci papierowej  

w siedzibie Zamawiającego jw. albo datę i godzinę wpływu dokumentów na pocztę 

elektroniczną Zamawiającego jw.” 

2. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

”Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zaproszeniem do składania 

ofert wraz z załącznikami do Zaproszenia za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) 

......................................................................... zł (słownie złotych: 

………...........................................................................................................................................),  

przy czym łączna cena zawiera: 

-za udzielenie licencji kwotę……………………………………………zł brutto (słownie zł: 

...................................................................................................................................................) 

- za wsparcie techniczne (asystę) kwotę……………. zł brutto (słownie zł: ...................................)” 
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3. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert: 

- § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę  

w wysokości....................................................................... zł brutto (słownie zł: 

.....................................................................................................................................................) 

przy czym łączna cena zawiera: 

-za udzielenie licencji kwotę………….… zł brutto (słownie zł: ........................................................) 

- za wsparcie techniczne (asystę) kwotę……………. zł brutto (słownie zł: .....................................)” 

 

-  § 7 skreśla się, 

 

- dotychczasowym § 8, 9, 10 nadaje się odpowiednio kolejne numery 7, 8, 9. 

 
 
 

Załącznik: 

1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - po zmianach, 

2) Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - po zmianach. 

 

 
 

 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
(-) 

mgr Karolina Kamela 
p.o. DYREKTORA 

  Wydziału Podatków, Zarządzania 
Należnościami i Windykacji 

 

 

 
 


