Kielce, dnia 19-02-2019r.
ZMIANA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMAWIAJ CEGO
na

przygotowanie

i

realizacj

indywidualnych

programów

zdrowotnych

ukierunkowanych

na

eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla
pracowników z obszarów wiejskich OSI w zak adach pracy województwa

wi tokrzyskiego w okresie

15.03.2019r. – 30.06.2020r. zgodnie z zasad konkurencyjno ci (Rozdzia 6.5.2. Wytycznych w zakresie
kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014-2020)
opublikowanego w Bazie Konkurencyjno ci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr
1164691 w dniu 04-02-2019r., stronach www.szpp.eu w dniu 04-02-2019r.
w poni szym zakresie - OPIS DOKONANYCH ZMIAN:
Na podstawie Rozdzia u 6.5.2. pkt 16) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu
Spójno ci na lata 2014 – 2020 Zamawiaj cy dokonuje poni szych zmian:
1. Zmianie ulega rozpocz cie okresu wiadczenia us ug z 15.03.2019 r. na 29.03.2019r.
Tym samym dokonuje si zmiany:
1)

postanowie ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-

Rozdzia II. p.n. Opis przedmiotu zamówienia. – w pkt 2.2.;

-

Rozdzia III. p.n. Termin wykonania umowy. – w pkt 1.;

2)

Za cznik nr 7 – WZÓR Umowy powierzenia danych osobowych. – w §2 ust. 1 poprzez wykre lenie
wyra enia: „w okresie 15.03.2019r. – 30.06.2020r”.;

2. Zmianie ulega termin sk adania ofert z 7 marca 2019r. na 22 marca 2019r. (07.03.2019r. na 22.03.2019r.).
Tym samym dokonuje si zmiany:
1)

ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-

Rozdzia V. p.n. Termin, miejsce i godzina sk adania ofert, okres zwi zania ofert . – w pkt 1.;

-

Rozdzia IX. p.n. Miejsce i termin otwarcia ofert. – w pkt 1.;

3. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z 8 marca 2019r. na 25 marca 2019r. (08.03.2019r. na 25.03.2019r.).
Tym samym dokonuje si zmiany:
1)

ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-

Rozdzia VII. p.n. Sposób sk adania ofert. – w pkt 2.;

-

Rozdzia IX. p.n. Miejsce i termin otwarcia ofert. – w pkt 4.;

3) Dodatkowo zmianie ulega ZAPYTANIE OFERTOWE w poni szych postanowieniach:
-

w Rozdziale XV w pkt 7.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Zmniejszenia ilo ci osób, dla których wiadczone b

us ugi zdrowotne lub ilo ci pakietów pobytowych

wskutek okoliczno ci, za Zamawiaj cy lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci, np. rezygnacja
uczestników partnerów lub przedsi biorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane s

wiadczenia

stanowi ce przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/ z udzia u w Projekcie lub ograniczy/ jego zakres w
takim stopniu, konieczna b dzie zmiana ilo ci wiadcze stanowi cych przedmiot umowy, w takim przypadku
Zamawiaj cy niezw ocznie po powzi ciu informacji o powy szym, ka dorazowo zawiadomi Wykonawc

o

zaistnieniu w/w okoliczno ci. Zmniejszenie nie mo e by wi ksze ni 10% wszystkich uczestników (1100) i/lub
10% ilo ci ka dego z pakietów.”
-

w Rozdziale XV w pkt 7.2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
1

„5) zmiana ilo ci osób lub ilo ci ka dego z pakietów przekraczaj ca 10% (poziom z pkt. 7.1. pkt 2) Zapytania
ofertowego).
-

w Rozdziale XV w pkt 7 po ust. 2 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zmiany wskazane w Rozdzia XV pkt 7.1. pkt 2) i/lub Rozdzia XV pkt 7.2. pkt 5) Zapytania Ofertowego
ka da z osobna i wszystkie

cznie nie mog przekroczy 10% warto ci zamówienia okre lonej pierwotnie w

Umowie.”
-

w Rozdziale XV w pkt 7 po ust. 3 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zmiany umowy mo liwe s jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdzia u 6.5.2. pkt 22)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci i przy spe nieniu wszystkich wskazanych w nich warunków
dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu Ofertowym i Umowie.”

4) WZÓR UMOWY - ZA
-

CZNIK NR 5:

1

w §5 ust. 3 zdanie pierwsze odwo anie do pkt 3 Zapytania Ofertowego zast puje si pkt 2.8. Zapytania
Ofertowego.

-

w §10 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Zmniejszenia ilo ci osób, dla których wiadczone b

us ugi zdrowotne lub ilo ci pakietów pobytowych

wskutek okoliczno ci, za Zamawiaj cy lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci, np. rezygnacja
uczestników partnerów lub przedsi biorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane s

wiadczenia

stanowi ce przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/ z udzia u w Projekcie lub ograniczy/ jego zakres w
takim stopniu, konieczna b dzie zmiana ilo ci wiadcze stanowi cych przedmiot umowy, w takim przypadku
Zamawiaj cy niezw ocznie po powzi ciu informacji o powy szym, ka dorazowo zawiadomi Wykonawc

o

zaistnieniu w/w okoliczno ci. Zmniejszenie nie mo e by wi ksze ni 10% wszystkich uczestników (1100) i/lub
10% ilo ci ka dego z pakietów.”
-

w §10 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) zmiana ilo ci osób lub ilo ci ka dego z pakietów przekraczaj ca 10% (poziom z ust. 1 pkt 2))

-

w §10 po ust. 2 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zmiany wskazane w §10 ust. 1 pkt 2) i/lub §10 ust. 2 pkt 5) Umowy ka da z osobna i wszystkie

cznie

nie mog przekroczy 10% warto ci zamówienia okre lonej pierwotnie w Umowie.”
-

w §10 po ust. 3 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zmiany umowy mo liwe s jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdzia u 6.5.2. pkt 22)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci i przy spe nieniu wszystkich wskazanych w nich warunków
dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu Ofertowym i Umowie.”

W pozosta ym zakresie Zapytanie ofertowe i za czniki do niego nie ulegaj zmianie.
W za czeniu:
-

ZAPYTANIE OFERTOWE_mod-1,

-

Formularz ofertowo - cenowy – Za cznik nr 1,

-

O wiadczenie o braku powi za osobowych i kapita owych z Zamawiaj cym - Za cznik nr 2,

-

Wykaz us ug – Za cznik nr 3,

-

Wykaz osób – Za cznik nr 4,

-

WZÓR UMOWY – Za cznik nr 5_mod-1,

-

Klauzula informacyjna Zamawiaj cego – Za cznik nr 6,

-

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – Za cznik nr 7_mod-1.

Anna Kaczor
(podpis osoby reprezentuj cej Zamawiaj cego|)
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