Warszawa, 2009-04-06

Zamawiaj cy:
Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa

Dotyczy zapyta w sprawie konkursu ofert na emisj ogłosze prasowych w ramach projektu „Informatyka+
- ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie
Czy agencja reklamowa mo e wzi
na emisj ogłosze prasowych?

udział /zło y ofert / w ogłoszonym przez WWSI konkursie ofert

Odpowied
Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki, Zamawiaj cy informuje, e w zwi zku z zainteresowaniem
konkursem podmiotów takich, jak agencje reklamowe wprowadzamy odpowiednie zmiany w dokumentacji
konkursowej aby umo liwi wy ej wymienionym podmiotom zło enie oferty w konkursie.
Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki, Zamawiaj cy w zapytaniu ofertowym maj cym za przedmiot
publikacj ogłosze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+ informuje, e na podstawie
pkt 2.2 zapytania ofertowego dotycz cego tego zadania wprowadza si nast puj c zmian w tre ci
zapytania ofertowego:
I. punkt 4 ogłoszenia otrzymuje nast puj ce brzmienie:
„O udzielenie niniejszego zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy/których:
1.
2.

3.
4.
5.

s uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a tak e zatrudniaj
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
dla celów publikacji zamawianych ogłosze dysponuj czasopismami o zasi gu ogólnokrajowym
wydawanymi z cz stotliwo ci wymagan dla danego zadania (warunek nale y odnie
do poszczególnych zada odpowiednio),
czasopisma, którymi dysponuj do realizacji niniejszego zamówienia, maj nakład co najmniej
100 000 egzemplarzy (dotyczy dzienników), 20 000 egzemplarzy (dotyczy tygodników
i dwutygodników) oraz 10 000 (dotyczy miesi czników),
czasopisma, którymi dysponuj do realizacji niniejszego zamówienia, posiadaj dodatki, działy lub
rubryki po wi cone tematyce edukacji lub nauki.

Wykonawcy nie spełniaj cy ww. warunków zostan wykluczeni z post powania.”.

II. wzór o wiadczenia, o którym mowa w zał czniku nr 2 do zapytania otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zał cznik nr 2

do zapytania ofertowego

................................., dnia ............................
.....................................................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia
realizowanego w ramach projektu „ Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”
maj cego na celu emisj ogłosze prasowych zwi zanych z promocj projektu
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy o wiadczam, e:
1. wykonawca jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi oraz
posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci,
2. wykonawca posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a tak e
zatrudnia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
3. dla celów publikacji zamawianych ogłosze wykonawca dysponuje czasopismami o zasi gu ogólnokrajowym
wydawanymi z cz stotliwo ci wymagan dla danego zadania*,
4. czasopisma, którymi wykonawca dysponuje do realizacji niniejszego zamówienia, maj nakład co najmniej
100 000 egzemplarzy (dotyczy dzienników), 20 000 egzemplarzy (dotyczy tygodników i dwutygodników) oraz
10 000 (dotyczy miesi czników)*,
5. czasopisma, którymi wykonawca dysponuje do realizacji niniejszego zamówienia, posiadaj dodatki, działy lub
rubryki po wi cone tematyce edukacji lub nauki.

………………………………………………
Miejsce i data
*) warunek nale y odnie

………………………………………………
Podpisano
(imi , nazwisko, podpis, piecz tka)**

do zadania, na które wykonawca składa ofert .

**) Podpis osoby figuruj cej lub osób figuruj cych w rejestrach do zaci gania zobowi za w imieniu
Wykonawcy lub we wła ciwym upowa nieniu.”.

„ Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

