Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail:
sekretariat@opnt.olsztyn.pl

Olsztyn, 29.12.2016r.
Nr postępowania: 7/PN/ZP/2016
Zamawiający:
Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w procesie inkubacji
przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of
Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, działając na podstawie art. 38 ust 4
ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w następującym zakresie, tj.:


Rozdział IV pkt. 1 ppkt. 1.2 SIWZ uzupełnia się o następujący zapis, tj.:
„Opiekun przedsiębiorstwa typu startup może sprawować opiekę merytoryczną nad nie
więcej niż 3 przedsiębiorstwami typu startup inkubowanymi w tym samym czasie
w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym. Tym samym należy mieć na
uwadze, że w całym projekcie „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of
Talents” inkubowanych jest już 60 przedsiębiorstw typu startup. W związku
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zamawiający wymaga, aby jeden opiekun przedsiębiorstwa typu startup sprawował
opiekę nad nie więcej niż 5 przedsiębiorstwami typu startup, uczestniczącymi
w przedmiotowym projekcie”.



W związku ze zmianami dokonanymi w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający stosownie do postanowień art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania i otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 02.01.2017r.
Dotychczasowe miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
W związku z dokonanymi zmianami SIWZ, Zamawiający dokona również zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.
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Zatwierdzam:
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego

2

